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RESUMO 

 
 

O objetivo desta pesquisa foi investigar a construção do conceito de área por alunos do 3º 
ciclo do ensino fundamental. Nosso trabalho foi desenvolvido tomando como referência a 
Teoria dos Campos Conceituais, desenvolvida por Gerard Vergnaud (1990) e seus 
colaboradores. Área é considerada, portanto, como tríade: o conjunto das situações que dão 
sentido a área, o conjunto de invariantes operatórios subjacentes à ação e o conjunto das 
representações simbólicas em jogo. Dentre os aspectos focados na pesquisa destaca-se a 
dissociação entre área e perímetro. Adota-se a abordagem de área e perímetro como 
grandezas, seguindo as pesquisas desenvolvidas por Douady & Perrin-Glorian (1989), Baltar 
(1996) e Bellemain & Lima (2002). Nosso percurso metodológico foi composto de quatro 
estudos, todos realizados com uma turma de alunos de 3º ciclo. O primeiro consistiu na 
análise da abordagem dos conceitos de área e perímetro nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de matemática de todo o ensino fundamental e de duas coleções de livros didáticos 
(uma de 1º e 2º ciclos e uma de 3º e 4º ciclos). O segundo estudo foi a elaboração e aplicação 
de uma sondagem, para diagnosticar os conhecimentos de alunos de 6º ano acerca de 
comprimento e área. O terceiro estudo foi a elaboração e aplicação de uma sequência didática 
composta de uma primeira fase com atividades ad-hoc e uma segunda fase com o livro – 
texto, adotado na escola. Finalmente, aplicamos um teste, para verificar os conhecimentos que 
tinham evoluído e as dificuldades ainda persistentes após a sequência didática. E em seguida, 
selecionamos quatro duplas de alunos, para entrevista, a fim de esclarecer alguns 
procedimentos utilizados por eles, tendo o teste e as entrevistas composto o quarto estudo. Os 
resultados do primeiro estudo indicam que tanto os PCN quanto os livros didáticos 
apresentam situações predominantemente associadas ao quadro numérico e com figuras 
poligonais. Nos demais estudos, procuramos investigar como os alunos lidam com as 
situações que rompem com essa tendência numérica. As análises dos resultados desde a 
aplicação da sondagem até as entrevistas, mostraram avanços com relação ao procedimento de 
decomposição e recomposição de figuras, de ladrilhamento de superfícies escolhida uma 
superfície unitária e da diferenciação entre contorno e perímetro. Por outro lado, persistem 
entraves referentes à compreensão da ordenação de comprimentos e a dissociação entre os 
conceitos de área e perímetro e diante de situações que não contemplem a representação 
simbólica de figuras, confirmando a necessidade de novas pesquisas, com o estudo de outras 
situações que contribuam para a construção desses conceitos. 
 
Palavras-chave: Área. Perímetro. Grandezas e Medidas. Teoria dos Campos Conceituais.  
 

 
 
 

  



 

 

RÉSUMÉ 
 
 

L'objectif de cette recherche était d'étudier la construction de la notion de aire par des eleves 
du 3e cycle de Ensino Fundamental (niveau équivalent au collège, plus précisement aux 
classes de sixième et cinquième). Le cadre théorique de notre travail est la Théorie des 
Champs Conceptuels  développée par Gérard Vergnaud (1990) et ses collaborateurs. Le 
concept d'aire est donc caractérisé par: un ensemble de situations qui donnent un sens à la 
notion d'aire, l'ensemble des invariants opératoires qui sous-tendent l'action et l'ensemble de 
représentations symboliques en jeu. La dissociation entre l'aire et le périmètre est mise en 
évidence. L'approche de la aire et du périmètre en tant que grandeurs, est adoptée à la suite 
des recherches développées par Douady & Perrin-Glorian (1989), Baltar (1996) et Bellemain 
et Lima (2002). Notre approche méthodologique se composait de quatre études, toutes 
réalisées avec un groupe d'étudiants de 3ème cycle. Le premier est l'analyse du traitement des 
notions d'aire et de périmètre dans les Paramètres Curriculaires brésiliens de mathématiques 
tout au long des quatre cycles du Ensino Fundamental (niveau équivalent à l'École 
élementaire et au collège) ainsi que l'analyse de deux collections de manuels scolaires 
destinées respectivement à l'école élémentaire et au collège. La deuxième étude a été 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un pré-test, pour diagnostiquer les connaissances mises en 
oeuvre par des élèves de 6e année sur aire et périmètre. La troisième étude a été l'élaboration 
et la mise en œuvre d'une séquence didactique composé d'une première phase avec les 
activités ad hoc et une seconde phase avec le manuel scolaire, adopté à l'école. Enfin, nous 
avons appliqué un test pour vérifier les connaissances qui ont évolué et les erreurs qui 
resistent après la mise en place de la séquence. Et puis nous avons fait des entretiens avec 
quatre binômes d'étudiants pour mieux comprendre certaines des procédures observées. Le 
test et les entretiens ont composé la qautrième étude. Les résultats de la première étude 
indiquent que les situations de mesure et de changement d'unités sont privilégiées dans les 
PCN et dans les manuels scolaires analysés. De même, les polygones sont majoritaires, par 
rapport à d'autres types de figures. Dans les autres études, nous avons étudié comment les 
élèves font face à des situations qui rompent avec cette tendance numérique. L'analyse des 
résultats depuis la mise en œuvre du pré-test entretiens ont montré des progrès en ce qui 
concerne la procédure de decoupage-recollement des figures, du pavage des surfaces, étant 
choisie une unité d'aire et de dissociation entre le contour et le périmètre. Par contre, des 
difficultées d'apprentissage persistent en ce qui concerne la comparaison de longueurs dans le 
papier quadrillé, et la dissociation entre l'aire et le périmètre dans les situations sans figure. 
Ces résultats montrent le besoin de pousuivre des recherches sur ce thème, pour identifier 
d'autres situations qui contribuent à donner du sens à l'aire. 
 
Mots-clés: Aire.  Périmètre. Grandeurs et mesures. Théorie des Champs Conceptuels. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

Este trabalho está inserido no conjunto de pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem 

das grandezas geométricas comprimento, área e volume que vêm sendo desenvolvidas, desde 

2000, pelo grupo Pró-Grandezas1. Essas pesquisas têm como base os trabalhos de Douady & 

Perrin-Glorian (1989), Baltar (1996) e Bellemain & Lima (2002), os quais sugerem que a 

abordagem de área, comprimento e volume como grandezas favorece a construção do sentido 

desses conceitos pelos alunos. Essa abordagem corresponde a distinguir e articular três 

quadros2: o quadro geométrico, o quadro das grandezas e o quadro numérico.  

Nossa pesquisa, foi realizada com 26 alunos de uma escola pública federal do estado 

de Pernambuco, com o objetivo de investigar a construção do conceito de área no 3º ciclo do 

ensino fundamental sob a ótica da Teoria dos Campos Conceituais. 

O primeiro capítulo deste trabalho está dividido em três partes, que estruturam a nossa 

problemática de pesquisa. Inicialmente apresentamos, a partir das nossas leituras, algumas 

pesquisas desenvolvidas anteriormente sobre os conceitos de área e perímetro, em diversos 

níveis de escolaridade e com diversos sujeitos evidenciando resultados, lacunas existentes e 

encaminhamentos sugeridos. Em seguida, apresentamos alguns elementos da Teoria dos 

Campos Conceituais desenvolvida por Gérard Vergnaud (1990) , a qual subsidiará toda a 

pesquisa. Depois, detalhamos o que significa a abordagem da área como grandeza proposta 

por Douady & Perrin-Glorian (1989), bem como a classificação das situações que dão sentido 

ao conceito de área, construída por Baltar (1996). Concluímos esse capítulo, com nossos 

objetivos geral e específico e o percurso metodológico adotado. 

A revisão de literatura mostra que a ênfase nas situações nas quais o aspecto numérico 

está em jogo e a abordagem insuficiente das questões de natureza geométrica é um dos fatores 

que provoca ou pelo menos reforça as dificuldades conceituais de aprendizagem observadas 

nos alunos. Percebe-se também que alguns entraves na aprendizagem são presentes em 

sujeitos de diferentes países, os quais provavelmente estudaram esses conteúdos na escola 

com abordagens diferentes. Por exemplo, a dificuldade em dissociar área e perímetro é um 

                                                 
1   O grupo Pró-Grandezas é coordenado pela profª Drª Paula Baltar Bellemain e o prof  Dr Paulo 
Figueiredo  Lima. 
2   Para Douady um quadro “é constituído de objetos da matemática, das relações entre esses objetos, suas 
diversas formulações  e das imagens mentais que o sujeito associa num dado momento aos objetos e suas 
relações.” ( Douady & Perrin Glorian,1989,p.389) 
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entrave apontado por diversas pesquisas. Questionamos então: como são abordados nos 

documentos de orientação curricular o conceito de área e a relação entre área e perímetro?  

O segundo capítulo é dedicado ao primeiro estudo. Fazemos uma análise do bloco das 

grandezas e medidas, em particular dos conceitos de área e perímetro, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e em duas coleções de livros didáticos, ao longo do ensino 

fundamental, sob a ótica da Teoria dos Campos Conceituais. As coleções analisadas são 

aquela de 3º e 4º ciclos, adotada na escola-campo de investigação e a coleção de 1º e 2 º ciclos 

dos mesmos autores. Nossa intenção era verificar se os aspectos apontados como relevantes 

nas pesquisas anteriores eram contemplados nos livros didáticos analisados, se havia 

convergência entre a proposta dos PCN e os livros didáticos e em que aspectos da 

conceituação destacados na revisão de literatura a abordagem do livro didático adotado na 

escola era insatisfatória. Esse estudo deveria subsidiar os estudos posteriores a serem 

realizados com os alunos de 3º ciclo. 

No terceiro capítulo apresentamos a sondagem, nosso segundo estudo, e a sequência 

de atividades, nosso terceiro estudo, com suas análises a priori e posteriori, e considerações 

sobre conceitos, procedimentos e invariantes operatórios. A sondagem foi realizada 

individualmente, por escrito e sem consulta. A sequência de atividades era composta de dois 

momentos: atividades ad hoc elaboradas para contemplar os aspectos que julgamos relevantes 

e tratados de modo superficial no livro didático e a vivência do capítulo do livro didático 

relativo à área. O segundo e terceiro estudos tinham por foco analisar os conhecimentos 

mobilizados por alunos do 6º ano do ensino fundamental sobre área e perímetro.  

As análises do segundo e terceiro estudos mostraram a necessidade de complementar 

os dados, para melhor compreender alguns procedimentos utilizados pelos alunos, bem como 

a evolução dos conhecimentos mobilizados por eles na resolução das atividades propostas. 

Esse é o objeto do quarto estudo, o qual consistiu da aplicação de um teste e da realização de 

entrevistas com o mesmo grupo de alunos, agora cursando o 7º ano do ensino fundamental. O 

quarto capítulo é dedicado à análise comparativa dos procedimentos de resolução dos alunos 

na sondagem e no teste, bem como à discussão dos avanços e entraves observados no teste e 

nas entrevistas realizadas com quatro duplas de alunos. 

Em todos os estudos, a adoção da Teoria dos Campos Conceituais conduziu a focar o 

interesse na caracterização das situações que dão sentido à área, na identificação dos 

invariantes operatórios em jogo nas resoluções dos problemas propostos aos alunos e das 

representações simbólicas utilizadas.  
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Concluímos nossa pesquisa, apresentando nossas considerações diante dos resultados 

obtidos com os estudos realizados, os limites do nosso trabalho, bem como sinalizando com 

implicações pedagógicas e possíveis questões a serem investigadas em outras pesquisas. 
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CAPÍTULO 1 CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

 

Para Robert (1992), elaborar a problemática de uma pesquisa é  

 

inscrever o questionamento em um espaço teórico mais amplo, coerente, 
onde as noções utilizadas têm uma conotação precisa e passar de questões 
mais ou menos gerais, banais, que se colocam a questões ou a hipóteses 
acessíveis a uma pesquisa, na moldura teórica de referência escolhida (e re-
situada). (pp.38-39)  

 

Nesse processo é preciso explicitar "o que se sabe (o ponto de partida), o que se admite, o que 

se busca e prever se aquilo que se vai encontrar poderá ser interpretado ou mesmo 

generalizado" (p. 39). 

Tomando como referência a metodologia da didática da matemática francesa, 

apresentamos o que se sabe, o que as pesquisas anteriores apontam como dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de comprimento e área como grandezas, 

bem como, situamos o que se busca, a nossa problemática de pesquisa, que propõe realizar 

estudos sobre a construção desses conceitos, com alunos do 3º ciclo do ensino fundamental, 

tendo como moldura teórica de referência a Teoria dos Campos Conceituais proposta por 

Vergnaud (1990) e o conceito de área adotado por Douady e Perrin-Glorian (1989). 

Também apresentamos os nossos objetivos geral e específicos e, de maneira ampla, as 

linhas dos procedimentos metodológicos por nós adotados. 

 

1.1 Pesquisas sobre aprendizagem e ensino de comprimento e área 

  

 Pesquisas realizadas em vários níveis de escolaridade como ensino fundamental, 

ensino médio e cursos de graduação e de formação, com vários tipos de sujeitos: alunos, 

professores e adultos entre 18 e 65 anos, e diferentes objetos de estudo como livros didáticos e 

avaliações institucionais, têm mostrado a importância e a preocupação dos pesquisadores da 

Educação Matemática com as grandezas geométricas. 

 Doaudy e Perrin-Glorian (1989) e Baltar (1996) elaboraram e experimentaram 

engenharias didáticas com alunos franceses. As pesquisadoras francesas observaram que 

alguns alunos desenvolvem duas concepções associadas ao conceito de área: uma geométrica 

e uma numérica, ou ambas, mas nem sempre de forma articulada. 
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Ao associar a área a uma superfície, o aluno mobiliza uma concepção geométrica. Se a 

superfície sofre alguma transformação, a sua área também sofre (se a figura é decomposta em 

outra sem perda nem sobreposição de uma de suas partes, o aluno entende que esta outra 

figura não tem a mesma área que a figura original). 

Quando a área está sempre representada por um número, o aluno mobiliza uma 

concepção numérica e considera apenas os aspectos relacionados aos cálculos. Os alunos 

“criam” fórmulas para determinar a área ou o perímetro de uma figura ou, ao expressar a 

medida de uma área ou de um perímetro, consideram apenas o número ou associam a uma 

unidade de medida inadequada. 

Baltar (1996), a partir dessas dificuldades e fundamentada na Teoria dos Campos 

Conceituais, realiza um prolongamento do trabalho de Doaudy e Perrin-Glorian, apresentando 

uma classificação de situações, de comparação, medição e produção, que contribuem para a 

construção do conceito de área, bem como um conjunto de teoremas-em-ação mobilizados 

pelos alunos diante das situações com que se deparam, no ambiente papel e lápis e no Cabri3. 

Além disso, caracteriza as dificuldades em distinguir a área do perímetro em quatro pontos de 

vista: 

- topológico, em que os conceitos de área e de perímetro correspondem a objetos 

geométricos distintos, sendo a área associada à superfície e o perímetro a seu 

contorno;  

- dimensional, quando uma superfície e seu contorno são objetos geométricos de 

naturezas distintas com relação às dimensões, trazendo consequências sobre o uso 

das unidades das medidas de área e perímetro;  

- computacional, que corresponde à aquisição das fórmulas de área e perímetro de 

figuras usuais;  

- variacional, em que área e perímetro não variam necessariamente no mesmo 

sentido, onde superfícies de mesma área podem ter perímetros distintos e vice-

versa. 

 

Baturo e Nason (1996) colocam que as dificuldades dos alunos com a grandeza área 

podem ter sua origem na escola, diante das situações que são apresentadas aos alunos. A 

tendência em focalizar o aspecto numérico, apenas da medida, e a introdução de fórmulas 

para o cálculo das áreas, faz com que os alunos, embora sabendo operar corretamente, 

                                                 
3 Cabri – Cahier de Brouillon Interactif – caderno de rascunho interativo. Trata-se de um software de geometria 

dinâmica (BAULAC, Y.; BELLEMAIN, F.; LABORDE, J. M., 1988). 
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confundam as unidades de medida, o que reforça a valorização do procedimento sem a 

compreensão do conceito. E ao oportunizar situações que abordam a perspectiva estática da 

área, sem oportunizar a perspectiva dinâmica, destacando a relação entre o limite de uma 

forma e a quantidade de superfície que está contida, contribui para que o aluno construa uma 

ideia limitada sobre a grandeza área. 

 Duarte (2002) e Facco (2003) também apontam dificuldades dos alunos, nos vários 

níveis de escolaridade, na construção do conceito de área, e Perrota (2001), Kordaki (2003), 

Melo (2003) e D’Amore e Fandiño (2007), na construção dos conceitos de área e perímetro.  

Perrota (2001) tinha como objeto de estudo a construção, pelos alunos, da 

independência da conservação do perímetro em relação à conservação da área e vice-versa. 

Utilizando materiais manipulativos como peças de cartolina, geoplano e barbante, o 

pesquisador propôs atividades de produção em que os conceitos de área e perímetros eram 

trabalhados simultaneamente. O estudo foi realizado com dois grupos de alunos, um que 

utilizou o material manipulativo e um grupo controle, que trabalhou apenas com o livro 

didático, com ênfase no aspecto numérico. 

Após a realização de um pós-teste, o resultado do grupo que utilizou os materiais 

manipulativos foi superior ao do grupo controle, embora a ausência de figuras tenha 

interferido nos procedimentos adotados pelos alunos, e as confusões entre as unidades de área 

e perímetro tenham permanecido, o que confirma a importância do tema e a necessidade de 

desenvolver atividades que permitam a participação ativa do aluno e seu desenvolvimento 

diante de uma situação de aprendizagem. 

Duarte (2002) realiza um estudo de caso com alunos de 5ª série, tomando como marco 

teórico a Teoria dos Campos Conceituais, no qual propõe situações de comparação, medida e 

produção de superfícies. O pesquisador observa que nas atividades de comparação e produção 

de áreas de figuras sem medidas, os alunos apresentam dificuldades em dissociar a grandeza 

área, da medida dessa grandeza, com o princípio de invariância da área de uma figura, ao 

verificar que figuras diferentes podem ter a mesma área, com diferentes unidades de medidas 

não-convencionais, mostrando ser esta uma tarefa complexa, necessitando de novas 

intervenções, inclusive que abordem a dissociação entre área e perímetro, conforme Baltar 

(1996). 

Melo (2003) realiza um estudo diagnóstico com alunos de 5ª a 8ª séries do ensino 

fundamental, analisa a dissociação entre área e perímetro com duas situações de comparação: 

a de áreas e a de perímetros. Verifica que não houve uma mudança significativa na 

comparação dos perímetros como houve na comparação das áreas, em que os alunos 
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apresentaram diversos tipos de erros, como considerar que a área e o perímetro variam no 

mesmo sentido. Ele também indica uma preocupação levantada por Barbosa (2002), quando 

sinaliza a necessidade de verificarmos se os alunos compreendem o perímetro apenas como “a 

soma dos lados de um polígono”, e quais estratégias seriam utilizadas para tratar de figuras 

não-poligonais. 

Baltar e Doaudy e Perrin-Glorian elaboram e aplicam uma sequência didática com 

alunos franceses. Facco (2003) também aplica uma sequência didática, tendo como sujeitos 

alunos brasileiros. Teve como foco a decomposição e a composição de figuras planas em 

malhas, com o objetivo de favorecer a aprendizagem de alunos de 5ª série, e subsidiar 

professores em suas escolhas didáticas no ensino do conceito de área. A pesquisadora observa 

que os alunos apresentaram dificuldades: confundem as unidades de medida de área e de 

perímetro; no registro de unidade de medida de área; no cálculo da área de figuras em 

posições não usuais e de figuras não-poligonais. Como implicações pedagógicas, Facco 

considera que o professor deve, nesses casos, dedicar uma maior carga horária, possibilitar 

momentos de institucionalização e diversificação de estratégias a fim de melhorar a 

aprendizagem deste conteúdo por parte dos alunos. 

Kordaki (2003), assim como Facco, está preocupado com a aprendizagem dos alunos, 

e as intervenções realizadas pelo professor em sala de aula, ou ambientes de micromundos, 

para o estudo dos conceitos de conservação da área e sua medida. Ele analisou o papel das 

ferramentas fornecidas pelo micromundo C.AR.ME.4, sobre as estratégias desenvolvidas por 

alunos do 2º grau, para a medida da área de um polígono não-convexo. 

Nas duas tarefas: transformação de um polígono não-convexo para outro polígono de 

mesma área, e comparação de um polígono não-convexo com um quadrado, os alunos 

utilizaram as ferramentas fornecidas pelo micromundo, isoladamente ou combinadas, bem 

como as fórmulas para o cálculo de áreas do contexto escolar, e a percepção visual das áreas 

em estudo. As estratégias dos alunos foram interpretadas e classificadas em 11 categorias, de 

acordo com as ferramentas utilizadas, surgindo três abordagens para a medida da área: a 

fornecida pelo micromundo, o uso de superfícies unitárias e a utilização de fórmulas para o 

cálculo de área. Todos os alunos conseguiram completar as tarefas com mais de uma 

estratégia de solução correta, desenvolvendo assim uma visão mais ampla e inter-relacionada 

entre os conceitos de conservação da área e sua medida, e as fórmulas de área. 

                                                 
4 C.AR.ME. - Conservation of Area and its Measurement. 
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Dentre as dificuldades, Kordaki constatou o uso da comparação de perímetros em 

situações nas quais era solicitada a comparação de áreas, a adoção implícita da unidade de 

medida 1cm² e o uso de unidade de medidas não-convencionais, estabelecidas pelo aluno. A 

operação automática de medida de área pelo micromundo foi a primeira a ser utilizada pelos 

alunos, o que mostra a influência do aspecto numérico nas respostas. Kordaki considera como 

implicações pedagógicas uma maior atenção às tarefas que se propõem aos alunos, 

incentivando-os a construir suas próprias abordagens para o conceito de medida da área, a 

repensar seus conceitos, mapear e fazer conexões entre os conhecimentos que possui, seja em 

sala de aula ou em ambientes de micromundos. 

D’Amore e Fandiño (2007) examinam as convicções de professores e alunos, de 

vários níveis, com relação à dissociação entre área e perímetro de figuras planas. É solicitado 

a cada entrevistado que justifique, exemplificando com figuras, a existência ou não de cada 

um dos nove casos possíveis de variações entre área e perímetro: 

 

P    A P    A P    A 

>    > >    = >    < 

=    > =    = =    < 

<    > <    = <    < 

Quadro 1: Casos de variação entre área e perímetro 

 

Por exemplo, no primeiro caso (P > A >): “encontre duas figuras tais que, passando da 

primeira para a segunda, se o perímetro aumenta, a área aumenta”5. Foi observado que a 

escolha das figuras, tanto pelos alunos quanto pelos professores, para os nove casos, se 

concentram em polígonos convexos, em particular, retângulos. Dentre os alunos, mais de 

90% afirmam que existe dependência entre a área e o perímetro das figuras e mais de 50% se 

surpreendem quando o entrevistador apresenta figuras não convexas, chegando a afirmar 

“essas figuras não são geométricas” ou “elas não são usadas na escola”. 

Dificuldades associadas aos conceitos de comprimento e perímetro também foram 

constatadas em diversas pesquisas, como Santos (1999), Barbosa (2002), Brito (2003) e 

Teixeira (2004).  

                                                 
5 Tradução nossa. 
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Santos (1999) verificou os efeitos de uma sequência didática para a construção do 

conceito de perímetro com alunos de uma 4ª série do ensino fundamental. Aplicada em 

duplas, tendo a participação de alunos do curso de magistério da escola como observadores, o 

pesquisador pôde verificar também o caráter de instrumento de formação da sequência. 

Dentre as dificuldades percebidas, a régua privilegia a compreensão de que só segmentos têm 

comprimentos; só figuras poligonais têm perímetro, e a única maneira de determiná-lo é estar 

apoiado nos vértices; e nas situações sem a presença de números não existem grandezas. 

Santos observa ainda que os alunos apresentam dificuldade em identificar a área e o perímetro 

de figuras não-poligonais, visto que estas não são trabalhadas no cotidiano escolar. 

Barbosa (2002) investiga como alunos da 4ª série do ensino fundamental de uma 

escola da rede pública compreendem a passagem do objeto geométrico contorno, para a 

grandeza perímetro, enquanto propriedade desse objeto. Barbosa analisa o conceito de 

perímetro em 4 coleções de livros didáticos, observando que este conceito pode ter uma 

abordagem mais ampla que a apresentada nos manuais, quase sempre como “a soma dos 

lados”. Desenvolve e aplica uma sequência de atividades de comparação de comprimentos de 

caminhos planos, abertos e fechados, sem o uso de medidas, fornecendo alguns materiais (um 

fio fino e flexível, dois cordões de cores diferentes, uma régua transparente e uma régua de 

cartolina branca não-graduadas) que possibilitem comparações. Como resultado observa que 

os alunos tiveram mais dificuldades com os caminhos fechados, devido a não compreensão 

dos conceitos de contorno e perímetro. Dentre os materiais fornecidos, o cordão foi o mais 

utilizado, embora tenha sido observada uma resistência dos alunos em utilizá-los, talvez pelo 

fato do mesmo não fazer parte do cotidiano das aulas de matemática.  

Brito (2003) verifica a influência de materiais manipulativos na construção do 

conceito de comprimento como grandeza a partir de um estudo diagnóstico com alunos de 4ª 

série do ensino fundamental. Nas situações de comparação de comprimentos de caminhos 

abertos observa a influência de efeitos como “projeção horizontal”, “projeção vertical”, 

“espaço ocupado”, também percebido por Barbosa (2002), e na comparação de figuras/objetos 

com contornos iguais verifica que os alunos apresentaram dificuldade em dissociar contorno 

de forma. 

Através de um estudo envolvendo situações de comparação e de produção, Teixeira 

(2004) investigou a concepção de alunos do 2º e 8º períodos do curso de pedagogia, sobre os 

conceitos de comprimento e perímetro. A pesquisadora observou que os alunos apresentam 

concepções ora no quadro das grandezas, ora no quadro geométrico, principalmente em 

atividades com figuras fechadas, quando a percepção visual global das figuras prevalece em 
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detrimento das propriedades das mesmas, e que a grandeza comprimento é mais 

compreendida quando as situações envolvem figuras poligonais, do que com figuras não-

poligonais. Também o termo perímetro causou mudança de estratégia, quando as figuras 

passaram a ser comparadas pela sua forma e não mais pelos comprimentos, o que foi 

percebido por Barbosa (2002).  

 Santos (2007), Barros (2006) e Santana (2006) analisaram livros didáticos do 3º e 4º 

ciclos do Ensino Fundamental.  

 Barros (2006) analisa as relações entre área e perímetro em coleções do PNLD 2002 e 

2005, observando que esses conceitos são usados com frequência para trabalhar outros 

conteúdos, reforçando o papel das grandezas e medidas como articulador dos demais blocos, 

conforme proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. Também observa ao longo 

das coleções a diversidade de abordagens dadas aos conceitos de área e perímetro, com 

relação às definições apresentadas, como por exemplo, aos termos superfície, área, perímetro, 

grandeza. A introdução das fórmulas e o tipo de atividades em que são propostas podem em 

alguns momentos contribuir para a construção dos conceitos de área e perímetro enquanto 

grandezas e, em outros, reforçar dificuldades na dissociação dos mesmos. 

Santana (2006) investiga o uso de recursos didáticos (tangram, malhas e poliminós) no 

estudo do conceito de área, em coleções de livros didáticos de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental, que fazem parte do PNLD 2002. Constata que os recursos didáticos em foco são 

pouco explorados nos livros investigados, devendo ser considerados e analisados numa 

sequência de atividades relacionada à grandeza área. 

 Já Santos (2007) identifica regularidades numa coleção de livros didáticos da 5ª a 8ª 

série do ensino fundamental, relativas aos conteúdos de área e de paralelogramo. Como 

resultados verifica atividades que iniciam com ladrilhamento, a definição de área como a 

medida de uma superfície, e pouca ênfase em comparações sem medida. Existe uma 

predominância em atividades que reforçam as concepções numéricas e geométricas, enquanto 

as atividades que contribuem para a noção de grandeza são minoritárias. Nas atividades que 

envolvem a área do paralelogramo, sempre existe a presença da figura. Além disso, a maioria 

das figuras tem um dos lados do paralelogramo posicionado na horizontal, e o lado horizontal 

é o de maior comprimento, o que pode acarretar em dificuldades quando o aluno estiver frente 

a uma situação em que a posição da figura não seja a prototípica6 ou a figura esteja ausente.  

                                                 
6 Posição mais usual de uma figura, utilizada como exemplo-padrão. 
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Resultados de avaliações institucionais também têm mostrado a permanência de 

dificuldades na construção desses conceitos. Baltar (1996) analisa avaliações institucionais 

francesas, de alunos no nível equivalente ao 2º e 3º ciclos do Ensino Fundamental no Brasil, 

que apresentam um rendimento inferior a 50% em questões referentes à área e ao perímetro. 

Dentre os erros que aparecem com maior frequência estão a confusão entre área e perímetro; 

uso de fórmulas inadequadas, como a multiplicação de todas as medidas dos lados de um 

triângulo para determinar a sua área; e o uso inadequado de unidades, como o cm² para a 

unidade de perímetro. 

Essas dificuldades e índices de rendimento também estão presentes nas análises das 

avaliações institucionais do estado de Pernambuco, como mostrou Souza (2004), ao 

selecionar itens do NAPE7 e do SAEPE8-2002, para investigar os procedimentos de alunos 

das 4ª, 5ª e 8ª séries do ensino fundamental, em problemas envolvendo as grandezas 

geométricas área ou perímetro.  

 Bellemain e Lima (2004) analisaram questões do INAF9 - 2002 que focalizam as 

grandezas geométricas, em que apenas a questão referente à medida de comprimento tem um 

índice de acerto superior a 80%, enquanto que as questões referentes à área têm índice menor 

que 30% de acerto, confirmando que as dificuldades percebidas em outros contextos 

independem dos sujeitos analisados, e que as pesquisas em torno das grandezas e medidas 

devem ser ampliadas e divulgadas, de modo a interferir no processo de formação dos 

professores e, consequentemente, na formação dos alunos. 

Observamos que várias pesquisas com uma mesma linha teórica mostram, mesmo em 

diferentes instituições e com diferentes sujeitos, a permanência de entraves relacionados às 

grandezas geométricas, em particular, área e perímetro, reforçando a importância da 

continuidade das pesquisas, como afirmam Bellemain e Lima (2002). 

Considerando as lacunas e sugestões de encaminhamentos ao abordar os dois 

conceitos, como Barbosa (2002), Facco (2003) e Melo (2003), colocando a necessidade de 

abordar perímetro com figuras não poligonais, Melo (2003), ao trabalhar a dissociação entre 

área e perímetro apenas com situações de comparação e figuras poligonais, ou Duarte (2002), 

que embora tenha experimentado vários tipos de situações, abordou apenas o conceito de área, 

sugerindo que essa dissociação fosse investigada, construímos o nosso objeto de pesquisa.  

                                                 
7 Núcleo de Avaliação e Pesquisas Educacionais da UFPE. 
8 Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco. 
9 2º Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade, residente 

em zonas urbanas e rurais de todas as regiões do país. 
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Dentre as pesquisas analisadas, nenhuma toma como foco área como grandeza no 

ensino fundamental, com situações de comparação, medida, produção e mudança de unidade. 

Além disso, optamos por utilizar diferentes instrumentos de coleta de dados como testes 

individuais, sequências de atividades vivenciadas em grupos e entrevistas em duplas, 

elemento central e que diferencia a nossa pesquisa das demais. 

O nosso objetivo é realizar estudos com alunos do 3º ciclo do ensino fundamental, 

para analisar procedimentos, teoremas-em-ação e representações que serão mobilizados pelos 

alunos, que abordem o conceito de área e de perímetro como grandezas. 

 

1.2 A Teoria dos Campos Conceituais 

  

Tomamos como aporte teórico a Teoria dos Campos Conceituais, construída por 

Gérard Vergnaud que tem como objetivo discutir o comportamento cognitivo do sujeito 

diante de situações de aprendizagem, buscando compreender quais ações são desenvolvidas 

por ele, e de que forma são organizadas.  

Para Vergnaud (1994), a aquisição de conhecimentos se dá através das situações. Para 

a construção de um conceito o aluno precisa “não somente de uma definição por enunciado e 

textos, mas também daquilo que está subjacente às competências e permite a ação operatória” 

(p. 177). Entendemos aqui competência como a capacidade do sujeito em enfrentar e resolver 

situações. Essas competências são construídas a partir das experiências individuais, das 

relações sociais e dos conhecimentos adquiridos. Vergnaud afirma que grande parte dos 

nossos conhecimentos são competências, porém apenas uma parte dessas é facilmente 

explicável. 

Quando estamos diante de situações conhecidas, utilizamos esquemas já conhecidos. 

Quando estamos diante de situações novas, precisaremos buscar, além dos conhecimentos 

adquiridos, novas estratégias, construindo novos esquemas de resolução, desenvolvendo 

assim, novas competências. Nesta ação, existem conhecimentos implícitos, procedimentos e 

representações. 

Vergnaud (1990) considera que um conceito é constituído de um tripé indissociável: C 

= (S, IO, R), onde: S é o conjunto de situações que dão sentido ao conceito; IO o conjunto dos 

invariantes operatórios, que justificam a operacionalidade dos esquemas; e R o conjunto das 

representações simbólicas (linguísticas e não linguísticas) do conceito, de suas propriedades, 

das situações e dos procedimentos de tratamento das situações.  

Os PCN (1998) também mostram esta preocupação de como abordar um conceito: 
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O que também se observa em termos escolares é que muitas vezes os 
conteúdos matemáticos são tratados isoladamente e são apresentados e 
exauridos num único momento. Quando acontece de serem retomados 
(geralmente num mesmo nível de aprofundamento, apoiando-se nos mesmos 
recursos), é apenas com a perspectiva de utilizá-los como ferramentas para a 
aprendizagem de novas noções. De modo geral, parece não se levar em 
conta que, para o aluno consolidar e ampliar um conceito, é fundamental que 
ele o veja em novas extensões, representações ou conexões com outros 
conceitos (BRASIL, 1998, p. 22-23). 

 
 

Em consonância com a Teoria dos Campos Conceituais, o PCN mostra a importância 

de se considerar que para a construção de um conceito precisamos utilizar diversas situações 

de aprendizagem, dentro de uma visão de ensino em espiral.  

Vergnaud propõe que seja dada uma maior atenção à ação do sujeito diante de uma 

situação, quando desenvolve seus esquemas. O termo esquema é utilizado como na 

psicologia, e “com um significado semelhante ao da vida quotidiana: um esquema é uma 

representação em que aparece apenas o essencial daquilo que é representado; os detalhes não 

aparecem” (NUNES; CAMPOS; MAGINA; BRYANT, 2005, p. 46). 

Os esquemas são formados por regras de ações, antecipações, inferências e invariantes 

operatórios. Os invariantes operatórios, conceitos-em-ação e teoremas-em-ação atuam como 

guias no reconhecimento pelo aluno dos elementos que lhe são pertinentes na situação, e nas 

escolhas dos conhecimentos a serem utilizados, e que, muitas vezes estão implícitos na ação. 

Quando o aluno afirma “se duas superfícies possuem mesma área, possuem mesmo 

perímetro” ele está utilizando um teorema-em-ação falso, que é um invariante operatório, para 

justificar as operações realizadas ao resolver uma determinada situação. 

Nunes, Campos, Magina e Bryant (ibidem) afirmam que “os teoremas em ação 

constituem o conhecimento matemático que as crianças desenvolvem em sua vida diária. Esse 

conhecimento formado a partir da experiência quotidiana é a base sobre a qual o ensino da 

matemática deve ser construído” (p. 47). 

As representações simbólicas (R) dos conceitos, propriedades e procedimentos como, 

por exemplo, as figuras, suas formas e posições, irão contribuir para a identificação dos 

invariantes operatórios na ação do aluno diante das situações. Segundo Nunes, Campos, 

Magina e Bryant (ibidem), “uma das funções mais significativas da educação matemática é 

promover a coordenação dos esquemas de ação e de raciocínio que a criança desenvolve fora 

da sala de aula com as representações que fazem parte da cultura matemática” (p. 48). 



 

 

25 

Além disso, uma situação não pode ser analisada com um único conceito, e um 

conceito não assume o seu significado em uma única classe de situações.  

 Assim, o conceito de área compõe o campo conceitual das grandezas geométricas, 

juntamente com os conceitos de comprimento, perímetro, capacidade, volume, ângulo; as 

relações entre os campos, como as estruturas aditivas e multiplicativas; as fórmulas para o 

cálculo do perímetro, da área, do volume; e as funções.  

Para ganhar significado, este conceito deve ser apresentado numa grande variedade de 

situações dentro do campo conceitual das grandezas geométricas, a partir das variáveis de 

situação e seus respectivos valores, e buscar nos conhecimentos dos alunos as situações que 

eles já dominam e as que são possíveis de dar sentido aos conceitos e procedimentos que se 

pretende ensinar. 

 

 

1.3 O conceito de área como grandeza 

 

Como constatamos nas pesquisas já realizadas, várias dificuldades de alunos, nos 

vários níveis de escolaridade, em torno do conceito de área, conforme apresentadas por 

Douady e Perrin-Glorian (1989): 

• Para alguns alunos a possibilidade de determinar a medida da área de uma superfície 

S depende da forma da superfície unitária, e da superfície S ser ou não totalmente 

ladrilhável. Por exemplo, o aluno não consegue ladrilhar um triângulo com uma 

quantidade finita de quadrados de lado 1cm, entendendo que também não é possível 

determinar a medida da área de S em cm². 

•  A área está ligada à superfície e não se dissocia de outras características dessa 

superfície. Por exemplo, se duas superfícies distintas possuem a mesma área, os 

alunos afirmam que as superfícies têm o mesmo perímetro. Se uma superfície tem 

sua área determinada como um número associado a uma unidade de medida, os 

alunos compreendem que ao mudar a unidade de medida, a medida e a área da 

superfície também variam. 

•  O uso de certas fórmulas é estendido para situações em que elas não são válidas: por 

exemplo, o produto das medidas dos lados de um triângulo para determinar a sua 

área. 
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Diante dessas dificuldades as pesquisadoras francesas entendem que a aprendizagem 

matemática está associada à aprendizagem de diferentes representações de um mesmo 

conceito, e que uma situação matemática deve ser tratada em diferentes quadros. Consideram 

que a abordagem do conceito de área deva partir da distinção entre três quadros: o quadro 

geométrico, constituído por superfícies planas; o quadro numérico, constituído das medidas 

de superfícies planas, pertencentes ao conjunto dos números reais não negativos; e o quadro 

das grandezas, constituído pelas classes de equivalências de superfícies de mesma área. A 

mudança de quadros possibilita ao aluno uma busca de diversas formas de resolução de uma 

dada situação, colocando em evidência a existência de uma articulação intensa e necessária 

entre os processos presentes nos diferentes quadros, como também a construção de uma 

matemática menos fragmentada, mais articulada e dinâmica. 

Considerando esses quadros, as pesquisadoras francesas afirmam que a construção do 

conceito de área como grandeza significa: 

- diferenciar a área de uma superfície da sua forma, considerando que duas superfícies 

de formas diferentes podem ter uma mesma área. 

- distinguir área do número, onde a uma mesma superfície podem corresponder 

números diferentes associados às unidades de medida escolhidas, sem modificar a sua área. 

 

1.4 Comprimento e área como grandezas  

 

 Bellemain e Lima (2002) apresentam uma diagramação dos quadros apresentados por 

Douady e Perrin-Glorian (1989), que relaciona a teoria com os estudos de área enquanto 

grandeza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 1: articulação entre quadros 

Geométrico 
 

Superfícies  

        Numérico 
 
Número 

Área  
 

Grandezas 

Relação de               
Equivalência 

  Unidade de 
     Medida 
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Assim, o quadro geométrico é composto por superfícies, considerando as figuras 

geométricas e suas particularidades – triângulos, quadrados, retângulos, círculos, figuras 

irregulares, o quadro numérico composto das medidas das superfícies, que pertencem aos 

números reais não negativos, e o quadro das grandezas constituído por classes de 

equivalência de superfícies mesma área. 

A relação de equivalência possibilita a passagem do quadro geométrico para o quadro 

das grandezas através da relação das superfícies possuírem a mesma área, permitindo a 

comparação entre elas (maior, menor ou igual). 

A passagem do quadro das grandezas para o quadro numérico é expressa pelos pares 

(número, unidade), que são as medidas da grandeza tomando certa unidade de área em 

unidades de medida de área padronizadas ou não. Dependendo da unidade de medida teremos 

diferentes pares, embora a grandeza área seja invariante.  

Observamos assim que duas superfícies conexas podem ter a mesma medida de área, 

porém não coincidindo por superposição, o que nos leva a distinguir a área do objeto 

geométrico, que é a superfície. 

 Assim, adotamos como nossas as hipóteses de Douady e Perrin-Glorian: “O 

desenvolvimento, no ensino, do conceito de área enquanto grandeza permite aos alunos 

estabelecer as relações necessárias entre os quadros geométrico e numérico, e uma 

identificação precoce entre grandezas e números favorece o amálgama de diferentes 

grandezas (no caso, comprimento e área)” (1989, pp. 395-396). E também fazemos uma 

extensão dessa hipótese para o comprimento e o perímetro. 

 

1.5 Situações que dão sentido ao conceito de área 

 

 As concepções dos alunos são construídas a partir das situações que lhes são 

apresentadas, tanto na sua vida escolar, quanto nas suas experiências fora da escola. Essas 

concepções podem estar defasadas dos conceitos oficiais, sendo necessário identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos, suas concepções, errôneas ou não, para construir situações 

que possibilitem uma ampliação e se tornem mais complexas, na abordagem de um conceito. 

Vergnaud (1990) mostra a importância da construção de uma classificação de 

situações como um trabalho científico necessário para que tenhamos o mapeamento da 

variedade de situações de um campo conceitual. 
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Maia (2000, p. 46) afirma que 

 
ao identificar situações que dão sentido a um conceito, os invariantes 
operatórios subjacentes, bem como as diversas formas de representação 
simbólica do problema ou da situação e, de suas respectivas resoluções, 
estamos em condições de oferecer aos professores elementos pertinentes à 
análise de sua prática pedagógica. 
 
 

 Dentro dessa perspectiva, Baltar (1996) propõe uma classificação de situações (S) que 

dão sentido ao conceito de área, em três grandes classes: comparação de área, medida de área, 

e produção de superfícies.  

As situações de comparação estão situadas essencialmente no quadro das grandezas, 

quando Bellemain (2000) afirma:  

 

Quando comparamos duas superfícies somos conduzidos a decidir se 
elas pertencem ou não a uma mesma classe de equivalência. É claro 
que, com frequência, os quadros geométrico e numérico vão ser 
necessários à resolução dos problemas de comparação, mas sua 
intervenção em geral é secundária com relação à do quadro das 
grandezas (pp.7-8). 
 
 

As situações de medição estão situadas essencialmente no quadro numérico, e na 

passagem da grandeza ao número, através da escolha de uma unidade de medida. O resultado 

esperado nesta situação é um par (número, unidade de medida), e as situações de produção, 

que se diferenciam das anteriores, já que podemos determinar várias respostas corretas para 

uma mesma situação. Aqui, o quadro geométrico ganha destaque, considerando a produção de 

uma superfície, embora a intervenção dos quadros numérico e das grandezas seja tão 

importante quanto a do geométrico. 

Baltar (1996) também apresenta uma distinção com relação aos procedimentos: 

quando intervém o quadro numérico: numéricos e não numéricos; quando intervém a área 

enquanto grandeza: unidimensional, bidimensional, ou ainda outras grandezas além da área e 

comprimento.  

No nosso trabalho abordaremos os procedimentos que intervêm o quadro numérico, e 

da área enquanto grandeza unidimensional e bidimensional. 

Ainda, baseado na classificação de situações de Baltar (1996), apresentamos as 

situações, conforme quadro abaixo, e a descrição de cada uma delas bem como os seus 

procedimentos em seguida. 
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S 

 

 

COMPARAÇÃO 

 
ESTÁTICAS 

Sem unidade de medida 

Com unidade de medida 
Não-convencional 

Convencional 

 

DINÂMICAS 

Variação da área e do perímetro por deformação ou 

transformação geométrica 

Otimização da área por invariância do perímetro e vice-

versa 

 

MEDIDA 

 

EXATA 

Com unidade de medida não-convencional 

Com unidade de medida convencional 

ENQUADRAMENTO Aproximações 

MUDANÇA DE 

UNIDADE 

 
Com unidade de medida 

Não-convencional 

Convencional 

 

PRODUÇÃO 

 Mesma área que a de uma figura dada 

 Área maior ou menor que a de uma figura dada 

Com área dada 

Quadro 2: Esquema dos tipos de situação 
 
 

1.5.1 Situação de Comparação 

 

 Nas situações de comparação, Baltar (1996) observa que dependendo das variáveis 

adotadas e os valores assumidos, os procedimentos de resolução serão diferenciados. 

 A primeira distinção é com relação ao número de superfícies a comparar: duas 

superfícies ou mais superfícies. Quando passamos da comparação de áreas (ou de perímetros) 

de duas superfícies àquelas de várias superfícies (seriação) a distinção é importante, pois nos 

problemas de seriação é necessário colocar em prática a transitividade da relação de ordem, o 

que não ocorre na comparação de duas superfícies. 

Baltar subdivide as situações de comparação em situações estáticas e situações 

dinâmicas, consideramos estáticas no sentido de que as superfícies não são alteradas diante 

dos procedimentos utilizados. No caso das situações de comparação dinâmicas, tratamos das 

variações das áreas e dos perímetros. 

 

A) Situações estáticas: 
 

Quando dispomos da medida da área de superfícies, é possível considerar um 

procedimento de comparação numérica, onde se escolhe uma unidade de medida, e a 

superfície cuja medida é maior tem maior área, e duas superfícies de mesma medida têm 
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mesma área, aparecendo assim o quadro numérico. Este procedimento está apoiado na ordem 

estabelecida pelas medidas, que é a mesma estabelecida pela grandeza área. Ou seja, 

independente da unidade de área escolhida, se a medida da área de uma superfície S1 é maior 

que a medida da área de uma superfície S2, então a ordem é mesma. 

Com relação à natureza das grandezas em jogo, vamos colocar em evidência duas 

classes de procedimentos de resolução: 

 

a) Procedimentos nos quais consideramos a área enquanto grandeza unidimensional - 

quando as áreas de duas superfícies são comparadas sem a intervenção de outras 

grandezas (inclusive sem a intervenção dos comprimentos):  

Ø  Inclusão e Superposição: se uma superfície S1 pode, por deslocamento, estar 

totalmente contida no interior de uma superfície S2 , se dirá que a área de S1 é menor 

que a área de S2. Se as áreas de S1 e S2 coincidem por superposição, diremos que as 

duas superfícies têm mesma área. Este procedimento é essencialmente geométrico e as 

formas das superfícies comparadas desempenham um papel muito importante.  

Ø  Equidecomposição: esse procedimento consiste na decomposição das superfícies e na 

comparação dos pedaços obtidos ou na estratégia de decomposição e recomposição, 

sem perda nem sobreposição. Neste caso não temos a intervenção do quadro numérico, 

e as superfícies de formas diferentes podem ter a mesma área, contribuindo para a 

construção do conceito de área enquanto grandeza. 

 

b) Procedimento no qual consideramos a área enquanto grandeza bidimensional – quando as 

áreas de duas superfícies são comparadas com a intervenção de outras grandezas (relação 

entre área e comprimento é fundamental):  

 

Como exemplo, considere a comparação das áreas dos dois triângulos AMB e AMC, 

sabendo que AM é a mediana do triângulo ABC com relação ao lado BC. 

C

A

BM  

    Figura 2: Triângulo ABC 
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O procedimento esperado tem por base a informação de que AM é a mediana do 

triângulo ABC, logo os comprimentos de CM e MB são iguais. E como os triângulos AMC e 

ABM têm alturas do mesmo comprimento relativas aos lados CM e MB respectivamente, 

deduzimos a igualdade das áreas destes triângulos a partir das igualdades dos comprimentos 

característicos das figuras comparadas. Destacamos aqui a complexidade do procedimento, a 

importância da presença da figura e a fórmula da área de um triângulo.  

 

B) Situações “dinâmicas”: o estudo das variações de área e de perímetro 
 

Nessa classe de situações, podemos identificar duas subclasses: as situações que estão 

relacionadas com o estudo das variações de área e do perímetro ao longo de deformações e de 

transformações geométricas, e as que estão relacionadas com a otimização de área dentro de 

algumas limitações, como por exemplo, a invariância do perímetro. 

O estudo de variação da área ao longo de deformações e de transformações 

geométricas envolve, do lado das transformações geométricas, atividades que evidenciam que 

as simetrias, a rotação e a translação conservam a área. E em relação à homotetia, pode-se 

estudar quanto muda a área ao longo da homotetia. Se for de razão menor que um, diminui a 

área, e se for de razão maior que um, aumenta a área.  

Com relação às deformações, envolvem atividades sobre a área e o perímetro de um 

paralelogramo, situação central nas construções dos invariantes, que permitem conservar a 

área e o perímetro das superfícies usuais, e em particular, contribuem para a aquisição das 

fórmulas e a apropriação da dissociação das variações das áreas e dos perímetros, no caso 

particular dos paralelogramos. 

A otimização da área em que são dadas as condições envolve todos os problemas do 

tipo “achar a maior área para um perímetro fixo”, por exemplo, dentro de um conjunto de 

superfícies. 

 

1.5.2 Situação de Medida 

 

Essa situação tem como objetivo a passagem do quadro das grandezas para o quadro 

numérico. A medida de área de uma superfície pode ser expressa por um número seguido de 

uma unidade (medida exata) ou por um intervalo (medidas aproximadas por enquadramento) 

com uma escolha sucessiva de unidades que permitam uma medida mais aproximada da área 
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da superfície, o que leva a distinguir dois tipos de situações de medida: as situações de 

enquadramento e as de medida exata. 

Nas situações de enquadramento, a área de uma superfície de borda irregular ou 

arredondada será aproximada. 

As situações de medida exata de área são aquelas em que, para a escolha de uma 

unidade, é atribuído um número à área da superfície. Os procedimentos de resolução são os 

seguintes: 

a) Procedimentos nos quais consideramos a área enquanto grandeza unidimensional: medida 

direta em que um objeto associa um número, que será sua medida, ou pelo menos uma 

medida aproximada.  

Ø  Ladrilhamento: uma superfície S é ladrilhável com uma superfície S’ se é possível 

recobrir S com um número inteiro “n” de superfícies S’, sem deixar buracos e sem 

sobreposição, onde S’ será a superfície unitária. 

Ø  Adição e subtração de áreas: uma superfície S é decomposta em duas superfícies S1 e 

S2, ou em um número finito de partes S1, S2, ..., Sn disjuntos dois a dois (S = S1 U S2 e 

S1 ∩ S2 = 0). 

b) Procedimentos nos quais consideramos a área enquanto grandeza bidimensional: “medida 

indireta” no uso das fórmulas de área. 

As situações de medida de área enquanto grandeza bidimensional estão localizadas em 

atividades que em geral apresentam superfícies usuais, como quadrados, retângulos, 

triângulos, paralelogramos, etc. São atividades que podem ser muito diversificadas em função 

de certas variáveis tais como: presença da figura ou não, fórmula fornecida ou não, natureza 

dos dados numéricos, comprimentos marcados na figura ou só dados no enunciado, tornando-

as mais complexas. 

 Baltar (1996) sugere que as situações de medida sejam reagrupadas, o que é adotado 

no nosso trabalho, com a introdução da situação de mudança de unidade.  

 

1.5.3 Situação de Mudança de unidade 

 

Este tipo de situação tem como procedimento representar uma mesma área com 

unidades de medida diferentes, estando mais centradas no quadro numérico e, por vezes, com 

a ausência do quadro geométrico. Esta ausência pode conduzir os alunos a estabelecer, para as 

unidades de área, a mesma relação que aquela existente para as unidades do comprimento (já 

que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, um centímetro quadrado é igual a 10 milímetros 



 

 

33 

quadrados). As dificuldades de aprendizagem em relação à mudança de unidade de área são 

explicadas em grande parte pela característica bidimensional e a bilinearidade. 

 Optamos aqui por diferenciar a situação de medida da situação de mudança de 

unidade, considerando que devemos dar um tratamento que privilegie a articulação entre os 

três quadros, com a presença das superfícies, antecedendo a introdução das unidades de 

medidas convencionais, para que o aluno compreenda a construção do par (nº, unidade de 

medida) independente de transformações meramente operatórias.  

 

1.5.4 Situação de Produção 

 

Como citado anteriormente, mostram que as situações de produção de superfície são 

de uma natureza diferente das situações de comparação, medida e mudança de unidade, já que 

uma atividade pode ter várias respostas. As situações de produção estão divididas em três 

subclasses: produção de uma superfície de mesma área que uma superfície dada, produção de 

uma superfície de área maior ou menor que uma superfície dada, e produção de superfícies de 

área dada. 

A) Produção de uma superfície de mesma área que uma superfície dada 

 

a) Procedimentos nos quais consideramos a área enquanto grandeza unidimensional: 

 

Ø  A contagem das unidades de área: este procedimento está associado aos 

procedimentos do tipo ladrilhamento das situações de medida de área quando, 

escolhida uma unidade de medida de área, duas superfícies que possuem mesma 

medida têm mesma área. A escolha de determinados valores para as variáveis de 

situação como a forma da superfície dada, a forma da unidade de medida, e aquela da 

superfície que será produzida, pode ser favorável ou bloquear a resolução do aluno.  

 

Ø  “Corte – colagem”: se uma superfície S1 é obtida a partir de uma superfície S por 

“corte – colagem”, sem perda de partes e que estas não estão sobrepostas, se dirá que S 

e S1 têm a mesma área. Este é um procedimento geométrico, sem a intervenção do 

quadro numérico. 

b) Procedimento nos quais consideramos a área enquanto grandeza bidimensional  

Ø  Por em prática as deformações que permitem conservar a área: a fórmula do cálculo de 

área de um triângulo e a de um paralelogramo permitem concluir que triângulos de 
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mesma base e mesma altura têm mesma área e paralelogramos de mesma base e 

mesma altura têm a mesma área. Assim, para produzir superfícies de mesma área, no 

caso de triângulos e paralelogramos, é possível colocar em prática os procedimentos 

baseados nessa propriedade. 

 

B) Produção de uma superfície de área maior ou menor que uma superfície dada  

 

a) Procedimentos geométricos 

 

Ø  Construir uma superfície no interior (ou no exterior) da superfície inicial: este 

procedimento se justifica pela aditividade das áreas e porque a área é uma função 

positiva, em que uma superfície inclusa em outra tem uma área menor. Para colocar 

este procedimento em prática, em geral a forma da superfície é mantida, sendo uma 

característica da concepção geométrica. 

 

Ø  Recortar (ou acrescentar) um pedaço (uma parte) da superfície inicial: esse 

procedimento também se justifica pela aditividade das áreas, também estando muito 

associado à forma da superfície, o que favorece a distinção entre área e perímetro. 

 

b) Procedimentos numéricos 

 

Este procedimento utiliza a medida da área de uma superfície inicial (obtida por 

contagem de quadradinhos ou por cálculos) para produzir uma superfície de área maior, ou 

menor, e está baseado na propriedade em que a ordem estabelecida entre as medidas das áreas 

é a mesma das áreas. 

 

C) Produção de superfícies de área dada  

 

Podemos colocar em prática os mesmos procedimentos, ou uma combinação de 

procedimentos, para a produção de superfícies de mesma área que uma superfície dada. O 

aluno pode produzir uma superfície inicial, para a contagem das unidades, e depois produzir 

superfícies de mesma área que a superfície produzida inicialmente, por “corte - colagem”. 

Esse tipo de situação é importante para a dissociação do quadro das grandezas e do 
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geométrico, porque o aluno é levado a produzir superfícies de formas variadas tendo todas as 

mesmas áreas. 

Diante desta análise levantamos a seguinte questão: que situações de aprendizagem 

dão significado à construção do conceito de área como grandeza? Que procedimentos serão 

desenvolvidos na resolução dessas situações, e apoiados em que conceitos?  

 

1.6 Objetivos da Pesquisa 

 

Tomando como base o levantamento das pesquisas anteriores sobre os conceitos de 

área e perímetro, das indicações e lacunas apresentadas, e as hipóteses de Doaudy e Perrin-

Glorian (1989), traçamos os nossos objetivos. 

 

 

1.6.1 Objetivo geral 

 

Investigar a construção do conceito de área como grandeza e da relação entre área e 

perímetro por alunos do 3º ciclo do ensino fundamental, sob a ótica da Teoria dos Campos 

Conceituais. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

• Analisar a abordagem dos conceitos de comprimento e área nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e em livros didáticos para o Ensino Fundamental. 

• Identificar os conhecimentos sobre área e perímetro mobilizados por alunos do 3º 

ciclo e as formas de representação utilizadas na resolução de problemas de 

comparação, medida, produção e mudança de unidade. 

• Analisar avanços e entraves na conceitualização de comprimento e área como 

grandeza, por alunos do 3º ciclo do ensino fundamental. 

 

1.7 Procedimentos metodológicos 

 

O nosso trabalho está composto de quatro estudos que se complementam, sendo 

realizado com o mesmo grupo de alunos ao longo do 3º ciclo do ensino fundamental, e tendo 

a seguinte estrutura: 
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   Quadro 3: Organização dos estudos 

Como já citado anteriormente, para alcançarmos nosso objetivo principal, traçamos 

três objetivos específicos. 

O primeiro objetivo específico focou na análise da abordagem dos conceitos de 

comprimento e área nos Parâmetros Curriculares Nacionais e em livros didáticos para o 

Ensino Fundamental, sendo o nosso primeiro estudo. A análise dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática para o 1º e 2º ciclos e para o 3º e 4º ciclos do ensino fundamental 

visou identificar objetivos, conteúdos e orientações didáticas relacionadas com os conceitos 

de comprimento e área. Em paralelo, analisamos duas coleções de livros didáticos, uma de 1ª 

a 4ª série (2º ao 5º ano) e a outra de 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano), dos mesmos autores, para 

compreendermos a proposta de abordagem dos conceitos de comprimento e área ao longo do 

Ensino Fundamental.  

Tendo como base a revisão de literatura referente às grandezas geométricas, 

pretendemos caracterizar o tratamento nos livros didáticos do campo conceitual das grandezas 

geométricas comprimento e área, por meio da identificação dos tipos de situação propostos, 

dos procedimentos sugeridos (e os invariantes operatórios implícitos nesses procedimentos), 

os tipos de representação simbólica utilizados, observando o que é satisfatório e quais as 

lacunas existentes. As análises dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos livros didáticos 

são articuladas, pois queremos observar convergências e diferenças entre os dois documentos. 

Considerando que nossa pesquisa foi realizada com alunos do 3º ciclo do Ensino 

Fundamental, percebemos que esses alunos já tinham alguma ideia com relação aos conceitos 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

Sequência 
Didática (III) 

Sondagem (II) 

Teste (IV) 
 

5ª série / 
6º ano  

Entrevistas (IV) 

6ª série / 
7º ano 

Análise PCN e         
Livro didático (I) 
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de comprimento e área. Por isso, achamos pertinente investigar o trabalho realizado com esses 

tópicos no 1º e 2º ciclos. Por outro lado, parecia-nos importante averiguar o que deveria ser 

trabalhado após o 3º ciclo, o que justificou a escolha de analisar os livros didáticos de todo o 

ensino fundamental e não apenas aqueles de 3º ciclo. 

As coleções analisadas foram “Matemática para todos”, de 5ª à 8ª série, da Editora 

Scipione, dos autores Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis (aprovada no PNLD 2008) e 

“Matemática para todos”, de 1ª a 4ª série, da Editora Scipione, dos autores Luiz Márcio 

Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani (aprovada no PNLD 2007). A escola na qual foi 

realizada a coleta de dados com alunos não oferece todo o ensino fundamental. Portanto, não 

dispomos da informação acerca das coleções que os alunos estudaram no 1º e 2º ciclos. Por 

outro lado, a coleção adotada na escola campo de investigação no 3º e 4º ciclos é “Matemática 

para Todos”. Isso motivou nossa escolha de analisar as coleções dos mesmos autores do 1º ao 

4º ciclo, o que permite ter uma visão de conjunto da proposta pedagógica dos mesmos para o 

ensino fundamental. Cabe ressaltar que a referida coleção foi escolhida pelo grupo de 

professores de Matemática da escola como primeira opção e é utilizada como um importante 

recurso em sala de aula. 

A análise dessas coleções de livros didáticos indicou questões que a revisão de 

literatura aponta como importantes, do ponto de vista da construção do campo conceitual das 

grandezas geométricas, e que não são suficientemente contempladas, o que subsidiou a 

elaboração das situações sobre as grandezas comprimento, perímetro e área para a sondagem 

e para a sequência de atividades. 

O segundo objetivo específico consistiu em identificar os conhecimentos sobre área e 

perímetro mobilizados por alunos do 3º ciclo e as formas de representação utilizadas na 

resolução de problemas de comparação, medida, produção e mudança de unidade. Neste 

momento, e com base nas análises anteriores, realizamos três estudos os quais denominamos: 

sondagem, sequência didática e o teste juntamente com a entrevista. 

A sondagem, nosso segundo estudo, permitiu identificar os conhecimentos 

mobilizados pelos alunos acerca das grandezas geométricas área e perímetro, antes que esses 

conceitos fossem tomados como objeto de estudo. A coleta de dados aconteceu no dia 

13/11/08, com a duração de duas horas-aula, em uma turma com 30 alunos, do 6º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública federal, situada no estado de Pernambuco. 

Em seguida, foi vivenciada a sequência de atividades com a turma supracitada, por 

meio da qual pretendíamos contemplar alguns aspectos que considerávamos importantes, e 

que a análise do livro didático mostrou serem tratados de maneira superficial. Nossa intenção 
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era complementar o trabalho que seria realizado posteriormente com o livro-texto, ampliando 

a variedade de situações propostas para a compreensão do conceito de área e possibilitando 

uma maior articulação entre os quadros geométricos e das grandezas.  

Inicialmente a nossa proposta era a construção de uma engenharia didática, tomando 

como referência as engenharias desenvolvidas por Douady e Perrin-Glorian (1989) e Baltar 

(1996) com alunos franceses, em turmas equivalentes à escolhida para o desenvolvimento do 

nosso trabalho. A sondagem e a sequência de atividades foram realizadas como piloto, mas a 

riqueza dos dados coletados e evolução da problemática da pesquisa nos conduziram a 

incorporar essas análises, complementando os dados coletados com os estudos que chamamos 

de teste e entrevistas. 

O terceiro estudo foi composto de duas fases: a sequência de atividades, que foi toda 

realizada em grupos e na sua aplicação, no período de 20 a 27 de novembro de 2008 em 7 

sessões, desempenhamos o duplo papel de professora e pesquisadora. E, na segunda fase, as 

atividades do livro-texto, adotado na escola.  

Essas escolhas tiveram algumas implicações: a realização das atividades em grupos 

favoreceu as discussões, mas os dados coletados não davam visibilidade a entraves 

persistentes, conforme as pesquisas anteriores apontam. Cabia questionar se houve superação 

plena desses entraves ou se a ausência de registros individuais estaria encobrindo as 

dificuldades que persistiam. 

Finalmente, nosso terceiro objetivo específico buscou analisar avanços e entraves na 

conceitualização de área como grandeza, por alunos do 3º ciclo do ensino fundamental. Para 

isso realizamos o quarto estudo quando aplicamos um teste, com as questões da sondagem, 

sendo acrescido de mais duas questões referentes à dissociação entre área e perímetro. Este 

teste foi aplicado em 27 de setembro de 2009, 10 meses após a vivência da sequência, e antes 

dos alunos estudarem área e perímetro na 6ª série/7º ano. 

Realizamos uma análise comparativa da sondagem e do teste, identificando conceitos, 

procedimentos e invariantes operatórios que surgiram em cada questão, caracterizando 

indícios de concepções numéricas ou geométricas. Para complementar o nosso quarto estudo, 

realizamos nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2009 entrevistas com 4 duplas de alunos, com 

o objetivo de esclarecer pontos levantados nos estudos anteriores, e apresentar nossas 

conclusões e considerações finais diante dos resultados obtidos nesta pesquisa. 

O nosso experimento foi iniciado no segundo semestre de 2008, com uma turma de 5ª 

série / 6º ano do ensino fundamental, com 30 alunos. Ao término do ano letivo de 2008, dois 

alunos foram retidos e uma aluna foi transferida. Em 2009, esta mesma turma, cursando a 6ª 
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série / 7º ano, iniciou o ano letivo com 29 alunos. Assim, para sujeitos da nossa pesquisa, 

consideramos o mesmo grupo de 26 alunos que estiveram presentes e participaram dos 

estudos (II), (III) e (IV). 

Os detalhes referentes aos procedimentos metodológicos de cada estudo serão 

desenvolvidos nos capítulos dedicados a eles, mas apresentamos no quadro a seguir um 

resumo das atividades propostas aos alunos na sondagem, na sequência didática, no teste e nas 

entrevistas, baseada na classificação de situações de Baltar (1996). 

 



 

 

40 

Quadro 4: Situações propostas na Sondagem, na Sequência didática, no Teste e nas Entrevistas 

 

                                                 
10 Apenas com figuras poligonais. 
11 Produção de retângulos com perímetro dado. 

Situações 
Sondagem 

(II) 

Sequência de 
Atividades 

(III) 

Atividades do  
Livro Texto 6º ano 

(III) 

Teste 
(IV) Entrevista (IV) 

Comparação das áreas de duas ou 
mais superfícies, poligonais ou não-
poligonais, no papel branco, sem 
medida 

1(a, b, c) 
1(a, b, c) 

2 
 1(a, b, c) P1 

Comparação das áreas e dos 
perímetros de figuras poligonais ou 
não, na malha quadriculada, com 
unidade de medida não-
convencional 

2(a, b) 4(a, b, c) 
1 e 3,p.18610 ; 

8, p.188 
2(a, b) P2/A 

Produção de figuras e comparação 
de perímetros, na malha 
quadriculada, com unidade de 
medida não-convencional 

3(a, b, c) 
2(a), 3, 

5(a, b, c) 
6 

16 e 17, p.19311  
 

3(a, b, c) P3/A 

Comparação e mudança de 
unidade de áreas, na malha 
quadriculada,com unidade de 
medida não-convencional 

4(a, b, c, d) 4d 
4,6 e 7, p.187 

(equivalentes aos 
itens a e b) 

4(a, b, c, d) P4/A 

Comparação de áreas e perímetros, 
com figuras, sem unidade de medida 

   
5(a, b, c, d) P5 

Comparação de áreas e perímetros, 
sem figuras, sem unidade de medida 

   
6 (a, b, c, d) P6 
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CAPÍTULO 2 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Como descrevemos no nosso percurso metodológico, neste capítulo faremos uma 

análise das recomendações do PCN, enquanto documento de referência, e de duas coleções de 

livros didáticos, enquanto instrumento, tanto do aluno quanto do professor na formação do 

saber escolar, tendo como base as teorias abordadas na fundamentação teórica. 

Iniciamos com uma leitura dos documentos tomando por base a Teoria dos Campos 

Conceituais, passando a divisão por ciclos, conforme apresentado no PCN, observando 

convergências e diferenças entre os dois documentos, apontando o que é proposto por cada 

um deles e quais as lacunas existentes. Em seguida, em cada volume das duas coleções 

analisadas, “Matemática para todos”, de 1ª à 4ª série e “Matemática para todos”, de 5ª à 8ª 

série, realizamos um levantamento das situações de acordo com a classificação apresentada no 

capítulo anterior, de modo a subsidiar a elaboração das situações de aprendizagem sobre as 

grandezas comprimento, perímetro e área para a sondagem e para a sequência de atividades. 

 

2.1 Leitura dos PCN e das coleções à luz da Teoria dos Campos Conceituais 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental, a 

Matemática é apresentada em quatro blocos: números e operações, espaço e forma, tratamento 

de informação e grandezas e medidas. Os conteúdos devem ser trabalhados ao longo dos 

quatro ciclos (1ª a 8ª séries / 2º ao 9º anos), com indicações de uma abordagem espiral. 

O PCN da 1ª a 4ª série (2º ao 5º ano) tem como eixo central o aluno enquanto sujeito 

da sua aprendizagem, considerando como princípios que: 

 
- o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o 
problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e 
métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de 
problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem 
desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las; 
- o aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas 
constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo de 
problemas. Um conceito matemático se constrói articulado com outros 
conceitos, por meio de uma série de retificações e generalizações 
(BRASIL, 1997, p. 33). 

 

Isto mostra uma tendência na teoria dos Campos Conceituais.  

Esta preocupação também está presente no caderno de assessoria pedagógica da 

coleção analisada Matemática para todos, de 1ª a 4ª série (2º ao 5º ano), quando afirma que as 
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atividades revelam uma postura voltada à resolução de problemas. Provocam a descoberta de 

fatos e regras, a elaboração de conclusões, para que os alunos sejam levados a construir 

conceitos, a interpretar dados, entendendo que “nem tudo pode ser descoberto ou construído 

pelos alunos. Há técnicas e ideias que são ensinadas, mas precisam ser discutidas para que 

tenham seus significados ampliados pelos próprios alunos” (IMENES et al, 2007, p. 16). 

Observamos uma sintonia entre o que é proposto pelo PCN e pela coleção com a 

Teoria dos Campos Conceituais ao considerar que, através de situações e problemas a resolver 

é que um conceito adquire sentido para o aluno, mostrando uma maior importância dada a um 

conceito, que não é apenas uma definição por enunciados. 

 A coleção Matemática para todos, de 1ª à 4ª série (2º ao 5º ano), apresenta títulos no 

sumário de cada volume e cada um referente a um conjunto de atividades sobre um tema, que 

está identificado por um ícone, de acordo com os blocos de conteúdos propostos no PCN, 

diferenciados por cor e intercalados. Quando o conjunto de atividades envolve um ou mais 

blocos de conteúdos, a identificação ocorre através do bloco predominante. 

 Se por um lado, a coleção está de acordo com a proposta de organização de conteúdos 

sugerida pelo PCN, quando possibilita, ao trabalhar com cada um dos títulos, um 

planejamento de atividades de forma a estabelecer conexões com os diferentes blocos, por 

outro, a identificação de cada título, associada a um ícone de cada bloco pode levar a uma 

compreensão equivocada de que a abordagem é apenas daquele bloco específico, o que 

contradiz a ideia de construção de um conceito a partir da ampliação e articulação deste com 

outros conceitos, e com outros campos conceituais. 

Quando ocorre a passagem do aluno do 2º para o 3º ciclo, a proposta de ensino e 

aprendizagem do PCN observa o momento em que a Matemática deixa de ser apresentada de 

forma significativa, fugindo à sua compreensão, mostrando que é importante 

 

destacar que as situações de aprendizagem precisam estar centradas na 
construção de significados, na elaboração de estratégias e na resolução de 
problemas, em que o aluno desenvolve processos importantes como intuição, 
analogia, indução e dedução, e não atividades voltadas para a memorização, 
desprovidas de compreensão ou de um trabalho que privilegie uma 
formalização precoce dos conceitos (BRASIL, 1998, p. 63). 

 

 

Observamos novamente que esta ideia está em consonância com a Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud. 
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2.2 Observações sobre a abordagem do campo conceitual de comprimento e área no 1º e 

2º ciclos 

 

No PCN para o 1º ciclo (1ª e 2ª séries/ 2º e 3º anos), dentre as grandezas a serem 

introduzidas está a grandeza comprimento, sendo proposto que, através do resgate das 

experiências dos alunos, sejam construídas situações-problema abordando a comparação de 

grandezas de uma mesma natureza. 

Ao analisarmos as coleções para classificarmos as situações de comparação, medida, 

produção e mudança de unidade, observamos que as situações de mudança de unidade que 

estão contempladas nas duas coleções têm uma proposta diferente da considerada na nossa 

pesquisa.   

 Nos livros didáticos as situações de mudança de unidade privilegiam o quadro 

numérico, com o objetivo de que o aluno estabeleça relações entre diferentes unidades de 

medida de uma mesma grandeza, e reconheça que os sistemas de medidas são decimais, 

podendo realizar conversões utilizando das regras desse sistema. Na nossa pesquisa, as 

situações de mudança de unidade devem privilegiar os três quadros, numérico, geométrico e 

das grandezas, contribuindo para a conceitualização. 

No livro da 1ª série da coleção “Matemática para todos”, dos autores Luiz Márcio 

Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani, das 25 situações envolvendo a grandeza 

comprimento, temos: 

 

Tabela 1: Distribuição das situações no livro da 1ª série (2º ano) 

SITUAÇÃO COMPARAÇÃO MEDIDA 
MUDANÇA DE 

UNIDADE  
PRODUÇÃO 

25 8 12 0 5 
   

Dentre as 8 atividades de comparação de comprimentos, a comparação com medida é 

contemplada com 5 atividades, e a comparação sem medida é minoritária, mas presente 

conforme exemplo a seguir: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Exemplo de situação de comparação sem medida 

 

Esta atividade contribui para a construção do conceito de comprimento como 

grandeza, conforme adotado no nosso estudo, em que a comparação é realizada sem a 

intervenção do quadro numérico. 

comprida?” não exige a atribuição de um número ao comprimento das cobras, ou seja, trata

de uma comparação sem medida.

Observamos que o rabo de uma cobra está coincidindo com a cabeça da outra e 

reciprocamente, embora a cobra de bolinhas apresente uma curva. O aluno po

operação mental que consiste em esticar as duas cobras, e compará

da outra, coincidindo com um das extremidades, verificando que a cobra de bolinhas terá o 

maior comprimento. Se o aluno, apenas pela observação do d

cobras têm o mesmo comprimento porque começam e terminam num mesmo ponto, estará 

utilizando um procedimento errôneo, precisando recorrer ao uso de um instrumento. 

Segundo Brito (2003), instrumentos que podem servir de intermedi

de “medianeiros”, para mediar as comparações que não podem ser realizadas diretamente. 

Nesta situação o aluno poderia recorrer ao uso de um medianeiro, com o procedimento da 

sobreposição do barbante, por exemplo. A co

é uma propriedade invariante da linha e invariante para algumas transformações realizadas. E 

a presença do desenho é fundamental enquanto suporte da represen

Atividade semelhante foi utilizada por 

melhor desempenho com o uso de instrumentos.

Dentre as atividades propostas no volume da 1ª série, a concentração está em situações 

de medida também como meio de trabalhar o uso de instrumentos de medição, conforme 

orientações do PCN. Porém, não foram observadas situações com instrumentos sem 

Figura 3: Exemplo de situação de comparação sem medida (IMENES et al.
2007, p. 26). 

Esta atividade contribui para a construção do conceito de comprimento como 

grandeza, conforme adotado no nosso estudo, em que a comparação é realizada sem a 

intervenção do quadro numérico. A resposta à pergunta “Qual das duas cobras é mais 

xige a atribuição de um número ao comprimento das cobras, ou seja, trata

de uma comparação sem medida. 

o rabo de uma cobra está coincidindo com a cabeça da outra e 

, embora a cobra de bolinhas apresente uma curva. O aluno pode realizar uma 

operação mental que consiste em esticar as duas cobras, e compará-las colocando uma ao lado 

da outra, coincidindo com um das extremidades, verificando que a cobra de bolinhas terá o 

maior comprimento. Se o aluno, apenas pela observação do desenho, afirmar que as duas 

cobras têm o mesmo comprimento porque começam e terminam num mesmo ponto, estará 

utilizando um procedimento errôneo, precisando recorrer ao uso de um instrumento. 

Segundo Brito (2003), instrumentos que podem servir de intermediários são chamados 

de “medianeiros”, para mediar as comparações que não podem ser realizadas diretamente. 

Nesta situação o aluno poderia recorrer ao uso de um medianeiro, com o procedimento da 

sobreposição do barbante, por exemplo. A concepção envolvida aqui é de que 

é uma propriedade invariante da linha e invariante para algumas transformações realizadas. E 

a presença do desenho é fundamental enquanto suporte da representação simbólica.

Atividade semelhante foi utilizada por Perrota (2001) quando os alunos tiveram um 

melhor desempenho com o uso de instrumentos. 

Dentre as atividades propostas no volume da 1ª série, a concentração está em situações 

de medida também como meio de trabalhar o uso de instrumentos de medição, conforme 

do PCN. Porém, não foram observadas situações com instrumentos sem 
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et al., 1ª série, 

Esta atividade contribui para a construção do conceito de comprimento como 

grandeza, conforme adotado no nosso estudo, em que a comparação é realizada sem a 

A resposta à pergunta “Qual das duas cobras é mais 

xige a atribuição de um número ao comprimento das cobras, ou seja, trata-se 

o rabo de uma cobra está coincidindo com a cabeça da outra e 

de realizar uma 

las colocando uma ao lado 

da outra, coincidindo com um das extremidades, verificando que a cobra de bolinhas terá o 

esenho, afirmar que as duas 

cobras têm o mesmo comprimento porque começam e terminam num mesmo ponto, estará 

utilizando um procedimento errôneo, precisando recorrer ao uso de um instrumento.  

ários são chamados 

de “medianeiros”, para mediar as comparações que não podem ser realizadas diretamente. 

Nesta situação o aluno poderia recorrer ao uso de um medianeiro, com o procedimento da 

 o comprimento 

é uma propriedade invariante da linha e invariante para algumas transformações realizadas. E 

tação simbólica. 

quando os alunos tiveram um 

Dentre as atividades propostas no volume da 1ª série, a concentração está em situações 

de medida também como meio de trabalhar o uso de instrumentos de medição, conforme 

do PCN. Porém, não foram observadas situações com instrumentos sem 



 

 

graduação o que, segundo Brito (2003), iria contribuir para a dissociação entre grandeza e 

medida, já que é possível comparar sem medir.

O conceito de área não é introduzido no 1º ciclo enq

grandezas e medidas, mas é explorado de maneira intuitiva como conexão para os demais 

blocos, como por exemplo: na produção de formas geométricas na malha quadriculada 

utilizando a régua (p.47/q.2); na introdução do conceito de met

estudo da simetria (p.112/q.1); e, em atividade de reprodução de uma figura em malha 

quadriculada (p.191/q.3).  

 Na atividade “contando ladrilhos

professor que “esta atividade co

será abordada na 4ª série”, embora seja uma atividade considerada do bloco de espaço e 

forma: 

Figura 4: Exemplo de situação de medida 

graduação o que, segundo Brito (2003), iria contribuir para a dissociação entre grandeza e 

comparar sem medir. 

O conceito de área não é introduzido no 1º ciclo enquanto objeto do bloco de 

grandezas e medidas, mas é explorado de maneira intuitiva como conexão para os demais 

blocos, como por exemplo: na produção de formas geométricas na malha quadriculada 

utilizando a régua (p.47/q.2); na introdução do conceito de metade (p.90); articulado ao 

estudo da simetria (p.112/q.1); e, em atividade de reprodução de uma figura em malha 

contando ladrilhos”, ao lado da questão, as orientações indicam para o 

esta atividade contribui para a construção da noção do conceito de área

, embora seja uma atividade considerada do bloco de espaço e 

 

Figura 4: Exemplo de situação de medida (IMENES, et al., 1ª série, 2007,

45 

graduação o que, segundo Brito (2003), iria contribuir para a dissociação entre grandeza e 

uanto objeto do bloco de 

grandezas e medidas, mas é explorado de maneira intuitiva como conexão para os demais 

blocos, como por exemplo: na produção de formas geométricas na malha quadriculada 

ade (p.90); articulado ao 

estudo da simetria (p.112/q.1); e, em atividade de reprodução de uma figura em malha 

”, ao lado da questão, as orientações indicam para o 

ntribui para a construção da noção do conceito de área, que 

, embora seja uma atividade considerada do bloco de espaço e 

2007, p. 232) 
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Na 2ª série esta abordagem é mantida, sempre sinalizando em algumas atividades para 

a contribuição na construção futura deste conceito. Das 23 situações apresentadas abordando a 

grandeza comprimento, predominam as situações de medida. 

 

Tabela 2: Distribuição das situações no livro da 2ª série (3º ano) 

SITUAÇÃO COMPARAÇÃO MEDIDA 
MUDANÇA DE 

UNIDADE 
PRODUÇÃO 

23 5 12 1 5 
 

Dentre as 5 situações de comparação, apenas uma é com medida convencional, 

fazendo o uso da régua. Das 4 situações de comparação, 2 são sem medida e envolvem a 

comparação dos comprimentos de cobras (p. 42), em que 1 faz uso do barbante como 

“medianeiro” (p. 67); e 2 são sem medida convencional, 1 situação de comparação por 

estimativa (p. 190), e a atividade que apresentamos como exemplo, indicada como do campo 

espaço e forma: 

 

 

Figura 5: Exemplo de situação de comparação (IMENES et al., 2ª série, 2007, p. 71) 
 

Observamos que a atividade privilegia a comparação de áreas, associada fortemente a 

uma análise de procedimentos de medida de área na malha quadriculada, através da 

pavimentação, favorecendo o trabalho com o invariante operatório “área é a quantidade de 

quadradinhos necessários para cobrir a superfície”.  

No PCN para o 2º ciclo (3ª e 4ª séries/ 4º e 5º anos) é proposta uma ampliação dos 

conceitos trabalhados no ciclo anterior, e introduzida a grandeza área e o conceito de 

perímetro. Um dos objetivos é o de “construir o significado das medidas, a partir de situações-

problema que expressem seu uso no contexto social e em outras áreas do conhecimento e 
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possibilitem a comparação de grandezas de mesma natureza” (BRASIL, 1997, p. 56). Ainda 

propõe que o aluno represente resultados de medições, utilizando as unidades mais usuais 

(metro, centímetro, quilômetro, metro quadrado, etc.) dos sistemas de medida; realize 

comparações com estimativas prévias e estabeleça relações entre diferentes unidades de 

medida. 

Na coleção a grandeza área é introduzida no livro da 3ª série, sendo em menor 

quantidade as atividades de comparação, e as situações de medida são majoritárias, estando de 

acordo com o que está proposto no PCN. 

 

Tabela 3: Distribuição das situações no livro da 3ª série (4º ano) 

SITUAÇÃO COMPARAÇÃO MEDIDA 
MUDANÇA DE 

UNIDADE 
PRODUÇÃO 

51 10 24 6 11 

 

Nas atividades que envolvem comparação, 8 questões estão associadas ao uso de 

medidas e apenas 2 solicitam a comparação sem medir. As situações de produção aparecem 

associadas a outros blocos, como no jogo da conquista (pp. 36-37), que tem como objetivo 

trabalhar a multiplicação e, o aluno, ao visualizar a organização retangular no tabuleiro, 

decide como ocupar 18 quadradinhos, se com retângulos de 3cm por 6cm, ou de 2cm por 

9cm, de acordo com a situação atual do jogo. 

O volume da 3ª série ainda propõe um conjunto de 12 situações do bloco das 

grandezas e medidas, com o título “Medindo comprimentos” (pp.95-98/q.1-12) e faz a 

introdução do conceito de perímetro. Nas questões 11 e 12 aborda vários conceitos, como: 

polígono, quadrado, retângulo, perímetro, quando inicia a compreensão do conceito de área 

implicitamente, conforme vemos a seguir:  
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Figura 6: Exemplo de situação de comparação, medida e produção (IMENES et al., 3ª 
série, 2007, p. 98) 

 

Nas atividades 11 e 12 estamos diante de situações de comparação, medida e de 

produção, nas quais a concepção mantida é de área enquanto número, e a observação no 

manual do professor é que “as crianças aprenderão que o número de quadradinhos contidos no 

interior da figura é sua área em centímetros quadrados”. Enquanto situação de produção 

favorece a dissociação entre área e perímetro, na questão 11, no item c, funcionando como 

teorema-em-ação quando os alunos ao resolverem a atividade verificam que “dois retângulos 

de mesmo perímetro podem ter áreas diferentes”.  

Os procedimentos envolvidos são tanto geométricos quanto numéricos, e possibilitam 

aos alunos usarem os seguintes teoremas-em-ação: “a área é o lugar ocupado por uma 



 

 

superfície”, “a área é o número 

perímetro é a medida do contorno de uma superfície”.

Na 4ª série não é apresentada situação de comparação sem medida, sendo todas as 

situações envolvendo unidades de medida convencionais, e apenas

atividades envolvem produção de figuras.

 

 Tabela 4: Distribuição das situações no livro da 4ª série (5º ano)

SITUAÇÃO COMPARAÇÃO

49 7

  

 

Uma atividade proposta dentro do bloco de Números

situação de medida e produção, quando solicita que, sem sobrepor peças, o aluno deve 

verificar o que o manual do professor diz, que a operação de divisão não é exata, o que levará 

o aluno a concluir que não é possível recobrir o re

retângulos rosa. Veja figura a seguir:

Figura 7: Exemplo de situação de comparação e medida 

 

O procedimento esperado é que o aluno se utilize

concepção de área envolvida é “a medida da área de um retângulo é o produto das medidas 

dos seus lados”, preparando assim para a introdução da fórmula na série seguinte. 

No PCN, dentre os conteúdos conceituais e procedimentais a serem trabalhados para 

1º e 2º ciclos, é proposta a “comparação de grandezas de mesma natureza, com a escolha de 

superfície”, “a área é o número de quadrados necessários para recobrir uma superfície” e “o 

do contorno de uma superfície”. 

Na 4ª série não é apresentada situação de comparação sem medida, sendo todas as 

situações envolvendo unidades de medida convencionais, e apenas 6 dentre um total de 49 

atividades envolvem produção de figuras. 

ção das situações no livro da 4ª série (5º ano) 

COMPARAÇÃO MEDIDA 
MUDANÇA DE 

UNIDADE 
PRODUÇÃO

7 28 8 6 

Uma atividade proposta dentro do bloco de Números e Operações envolve uma 

situação de medida e produção, quando solicita que, sem sobrepor peças, o aluno deve 

verificar o que o manual do professor diz, que a operação de divisão não é exata, o que levará 

o aluno a concluir que não é possível recobrir o retângulo azul com uma quantidade inteira de 

retângulos rosa. Veja figura a seguir: 

 

Figura 7: Exemplo de situação de comparação e medida (IMENES et al., 4ª série, 
p. 38) 

O procedimento esperado é que o aluno se utilize da estrutura retangular em que

concepção de área envolvida é “a medida da área de um retângulo é o produto das medidas 

dos seus lados”, preparando assim para a introdução da fórmula na série seguinte. 

No PCN, dentre os conteúdos conceituais e procedimentais a serem trabalhados para 

a “comparação de grandezas de mesma natureza, com a escolha de 

49 

de quadrados necessários para recobrir uma superfície” e “o 

Na 4ª série não é apresentada situação de comparação sem medida, sendo todas as 

6 dentre um total de 49 

PRODUÇÃO 

e Operações envolve uma 

situação de medida e produção, quando solicita que, sem sobrepor peças, o aluno deve 

verificar o que o manual do professor diz, que a operação de divisão não é exata, o que levará 

tângulo azul com uma quantidade inteira de 

, 4ª série, 2007, 

da estrutura retangular em que a 

concepção de área envolvida é “a medida da área de um retângulo é o produto das medidas 

dos seus lados”, preparando assim para a introdução da fórmula na série seguinte.  

No PCN, dentre os conteúdos conceituais e procedimentais a serem trabalhados para o 

a “comparação de grandezas de mesma natureza, com a escolha de 
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uma unidade de medida da mesma espécie do atributo a ser mensurado” (ibidem, p. 61), 

reforçando que para comparar precisamos, anteriormente, medir, o que é seguido pela 

coleção, quando propõe: a comparação de grandezas de mesma natureza através de recursos 

não convencionais e variados, o uso de régua, fita métrica, e a identificação e o uso do metro e 

do centímetro. 

Este foco é contrário ao que abordamos na nossa pesquisa. Embora entendendo a 

importância do quadro numérico e o uso das medidas, estamos propondo uma ampliação de 

situações que favoreçam a compreensão dos conceitos de comprimento e área, e que a 

introdução dessas grandezas seja realizada com situações que antecedam o uso da medida.  

Observe que as orientações didáticas para o 1º e 2º ciclo no PCN reforçam a 

importância dada para a medida neste bloco, quando afirmam que, 

 
Nas situações cotidianamente vivenciadas pelos alunos, a existência de 
grandezas de naturezas diversas e a frequente necessidade de estabelecer 
comparação entre elas, ou seja, de medi-las, justificam a necessidade do 
trabalho com este conteúdo (BRASIL, 1997, p. 83). 

 

Embora seja proposto um trabalho partindo das experiências dos alunos, a abordagem 

das grandezas é sugerida através de situações de comparação em que a noção de grandeza 

surge associada à ação de medir. Concordamos com Bellemain e Lima (2002, p. 66) quando 

afirmam que 

a abordagem da relação entre comparação e medida não nos parece 
suficientemente bem construída. Quando se afirma que medir grandezas é a 
mesma coisa que estabelecer uma comparação entre elas, não se considera a 
possibilidade de comparar grandezas de mesma natureza sem ter que 
necessariamente medi-las. 

 

A ação de comparar não envolve necessariamente a ação de medir quando, por 

exemplo, podemos comparar uma coleção de objetos pelos seus comprimentos, do mais 

comprido para o mais curto, sem necessariamente ter que utilizar medidas. Uma criança 

consegue comparar a altura dela e a altura do colega, e determinar quem é mais alto sem 

precisar medir. Estamos assim em situações de comparação sem medidas, em que apenas as 

relações de maior, igual ou menor são consideradas. A exploração desse tipo de situação 

contribui para a construção da noção de grandeza. 

Ainda nas orientações didáticas são apresentadas estruturas conceituais relativas às 

medidas, como sugestões a serem desenvolvidas:  
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- o processo de medição é o mesmo para qualquer atributo mensurável; é 
necessário escolher uma unidade adequada, comparar essa unidade com o 
objeto que se deseja medir e, finalmente, computar o número de unidades 
obtidas; 
- a escolha da unidade é arbitrária, mas ela deve ser da mesma espécie do 
atributo que se deseja medir. Há unidades mais e menos adequadas e a 
escolha depende do tamanho do objeto e da precisão que se pretende 
alcançar; 
- quanto maior o tamanho da unidade, menor é o número de vezes que se 
utiliza para medir um objeto; 
- se, por um lado, pode-se medir usando padrões não-convencionais, por 
outro lado, os sistemas convencionais são importantes, especialmente em 
termos de comunicação (BRASIL, 1997, p. 131). 

 
 

Essas orientações favorecem a construção das grandezas, em particular, comprimento 

e área, ajudando o aluno a perceber a grandeza como propriedade dos objetos, em que, mesmo 

mudando a unidade de medida, a grandeza ficará inalterada. No entanto, é necessário destacar 

que esta grandeza deva ser representada por um par (número, unidade de medida) de tal forma 

que, ao modificar a unidade de medida, este número associado também seja modificado. 

As orientações para o bloco se encerram afirmando que 

 

o estabelecimento da relação entre a medida de uma dada grandeza e um 
número é um aspecto de fundamental importância, pois é também por meio 
dele que o aluno ampliará seu domínio numérico e compreenderá a 
necessidade de criação de números fracionários, negativos, etc. (BRASIL, 
1997, p. 84). 

 
 

Reforça a posição do bloco das grandezas e medidas como articulador e enfatizando o 

caráter numérico, a medida, em prejuízo da compreensão da noção de grandeza.  

Na coleção, nos manuais do professor, tanto para a 1ª série (2º ano) quanto para a 2ª 

série (3º ano), as orientações didáticas são apresentadas ao longo do livro, por vezes ao lado 

das questões ou no CAP – Caderno de Assessoria Pedagógica, indicados por páginas. Elas 

destacam alguns títulos e, quando são referentes ao bloco das grandezas e medidas, estão 

sempre associadas aos instrumentos e às unidades de medidas. 

No item 6 do caderno de assessoria pedagógica, o desenvolvimento de conteúdos 

apresenta alguns destaques, e dentre eles, o bloco de números e operações com o significado 

de cada uma dessas operações, o que poderia ser inserido no bloco de grandezas e medidas, 

com a abordagem das várias classes de situações, seus significados e procedimentos, que são 

essenciais para a compreensão da construção do conceito das grandezas. 
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No PCN o termo superfície surge no 2º ciclo, nos conteúdos conceituais e 

procedimentais, como elemento do bloco espaço e forma, estando associado a figuras planas. 

E também no bloco das grandezas e medidas: “identificação de grandezas mensuráveis no 

contexto diário: comprimento, massa, capacidade, superfície, etc.”. O termo superfície está 

sendo utilizado tanto para designar um objeto geométrico como uma grandeza, contrário à 

base teórica adotada neste trabalho. 

No nosso entendimento, e conforme Bellemain e Lima (2002), o termo superfície, 

tanto na Matemática como aqui adotado, representa um objeto do quadro geométrico, e o 

termo área representa um atributo desse objeto, pertencente ao quadro das grandezas. 

Na coleção o termo superfície é adotado conforme indicado na Matemática e nas 

pesquisas, porém o termo área aparece como “medida de superfície”, do qual discordamos, 

visto que esta é uma concepção da área enquanto número. Entendemos, baseado em Doaudy e 

Perrin-Glorian (1989), que o conceito de área como grandeza deve considerar uma classe de 

equivalência de superfícies a partir de uma função medida em que superfícies distintas podem 

possuir a mesma área, e modificando a unidade de medida, a medida da área muda, mas a área 

não se altera. 

No PCN, um aluno ao final do 2º ciclo do ensino fundamental deve ser capaz de 

resolver situações com a grandeza comprimento, que envolvam o uso de instrumento 

adequado, a escolha de unidades de medida, a leitura, a interpretação e o registro de medidas, 

usando de unidades convencionais. 

Na nossa análise observamos que a coleção segue as orientações do PCN, onde é 

proposto resolver situações com a grandeza comprimento que privilegiem o trabalho com as 

medidas, conforme apresentamos anteriormente, e as situações propostas estão articuladas a 

outros blocos de conteúdos, em particular, privilegiando o bloco de números e operações. 

 

2.3 Observações sobre a abordagem do campo conceitual de comprimento e área no 3º e 

4º ciclos 

 

No PCN do 3º ciclo, um dos objetivos é o desenvolvimento da competência métrica, 

para que o aluno possa ampliar e construir noções de medida através de situações de 

aprendizagem que abordem diferentes grandezas, do estudo de problemas históricos, e da sua 

utilização para descrever e comparar fenômenos no contexto social. 

Nos conteúdos conceituais e procedimentais é proposto: a obtenção de medidas através 

de estimativas e aproximações; o reconhecimento de várias grandezas, a identificação das 
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unidades adequadas (usuais ou não) para medi-las, fazendo uso de terminologia própria; a 

compreensão da noção de medida de superfície12 e de equivalência de figuras planas através 

da composição/decomposição de figuras; e o cálculo da área de figuras planas pela 

decomposição/composição em figuras de áreas conhecidas, ou através de estimativas. 

As grandezas, antes baseadas apenas nos experimentos envolvendo diversas unidades 

de medida, adequadas ou não, passam a ser apresentadas em situações que mostrem a 

necessidade de uma padronização, com sistemas de medidas unificados, para que o aluno seja 

capaz de 

 

obter resultados de diferentes medições, escolhendo e utilizando unidades de 
medida padronizadas, instrumentos apropriados e expressar os resultados em 
função do grau de precisão desejável e indicado pelo contexto da situação-
problema (BRASIL, 1998, p. 77). 

 
 

Na coleção Matemática para todos, de 5ª à 8ª série (6º ao 9º ano), dos autores Luiz 

Márcio Imenes e Marcelo Lellis, os livros são organizados por capítulos, cada um abordando 

um tema do bloco de conteúdos, sempre alternados. O Manual do Professor apresenta, para 

cada capítulo, sugestão de encaminhamentos inclusive fazendo referência às dimensões 

conceituais, procedimentais e atitudinais, estando em consonância com o PCN, como visto 

anteriormente.  

No dicionário apresenta área como “a medida de uma superfície” reforçando o 

tratamento do conceito de área ligado ao quadro numérico.  

No volume da 5ª série, embora o capítulo 12 seja referente a áreas e perímetros, ao 

longo de todo o livro essas grandezas aparecem de forma implícita, enquanto ferramenta, para 

abordar frações, números decimais e porcentagens. Se por um lado é positivo, o bloco das 

grandezas e medidas assumir a função de articulador, como indicado no PCN, o que enriquece 

a construção do campo conceitual das grandezas geométricas, por outro lado, é preocupante, 

visto que o volume tem 15 capítulos, estando o capítulo 12 localizado no final do livro, 

porque pode não ser visto devido ao calendário escolar ou, principalmente, se a proposta 

curricular adotada pelo professor for a sequência proposta pelos autores. 

Na 5ª série, as atividades continuam concentradas em situações de medida, conforme 

apresentamos na tabela a seguir, e todas as situações de comparação envolvem medidas. 

 

                                                 
12 Grifo nosso. 
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Tabela 5: Distribuição das situações no livro da 5ª série (6º ano) 

SITUAÇÃO COMPARAÇÃO MEDIDA 
MUDANÇA DE 

UNIDADE 
PRODUÇÃO 

64 10 43 7 4 

  

 

Inicia o capítulo 12 com um problema para que os alunos descubram qual o maior 

pátio, o xadrez ou o zebra, e toda a discussão acontece dentro do quadro numérico, quando 

propõe que seja verificada a quantidade de lajota de cada um deles, o que é coerente com o 

caminho percorrido na coleção de 1ª a 4ª série, conforme analisamos anteriormente. 

Observemos a atividade a seguir: 

 

 

Figura 8: Exemplo de situação de comparação e medida (IMENES; LELLIS, 5ª série, 
2008, p. 185) 
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Nesta atividade, observamos uma situação de comparação entre áreas em que a 

unidade de medida considerada é a lajota e, ainda no texto, afirma que o pátio que “... tem 

mais lajotas é o mais espaçoso, ou seja, é o que tem maior área”. Percebemos aqui a ideia de 

área enquanto lugar ocupado por uma superfície associada à quantidade de quadrados 

necessários para recobri-la. 

Também apresenta o centímetro quadrado como um quadradinho de lados de 1cm o 

que, segundo Doaudy e Perrin-Glorian (1989), não favorece ao aluno a compreensão de que 

uma região com 1cm² de área pode ter outra forma geométrica, diferente do quadrado, ou, que 

figuras com diferentes formas podem ter a mesma área. 

Prossegue no capítulo com atividades de decomposição e composição de figuras que 

possibilitem ao aluno visualizar uma nova forma de representar uma mesma área, para fazer 

uso das fórmulas para o cálculo das áreas. Toma como base as figuras usuais, quadrado, 

retângulo, e o triângulo retângulo como metade do retângulo, como na atividade 14, que 

apresenta uma situação resolvida e traz semelhante na atividade 15 (p. 189). 

No livro da 6ª série existe um aumento das situações de comparação e de produção 

devido à abordagem do conceito de área por decomposição e composição de figuras.  

  

Tabela 6: Distribuição das situações no livro da 6ª série (7º ano) 

SITUAÇÃO COMPARAÇÃO MEDIDA 
MUDANÇA DE 

UNIDADE 
PRODUÇÃO 

66 15 29 13 9 

 

Propõe atividades com a utilização do Tangram, que favorecem tanto a dissociação de 

área e perímetro, quanto a construção do conceito de área enquanto grandeza, quando o aluno 

pode perceber que, com as mesmas peças do jogo, pode compor figuras diferentes, mantendo 

a área invariante, conforme exemplo abaixo:  
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Figura 9: Exemplo de situação de comparação e medida (IMENES; LELLIS, 6ª série, 
2008, p. 207) 

 

A atividade tem no seu texto duas chamadas para que o aluno consulte no dicionário 

do próprio livro as definições de triângulo retângulo e triângulo isósceles, e verifique as 

características das duas figuras que compõem o tangram. No entanto, logo em seguida é 

informada ainda no enunciado da questão, através de uma representação algébrica, a diferença 

entre os lados do triângulo. 

Temos situações de medida e de comparação nos itens a, b e c, mais complexas, por 

envolver mais de duas superfícies, com o procedimento adotado da contagem de triângulos, 

trabalhando a área como propriedade invariante da superfície para a operação decomposição. 
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Essa propriedade poderá funcionar como teorema-em-ação, caso os sujeitos usuários do livro 

utilizem essa propriedade em ação, na resolução de problemas.  

Nos itens d, e e f, é importante observar que estas situações favorecem a articulação 

entre os quadros geométrico, das grandezas e numérico. Para a comparação das áreas, o aluno 

pode observar que as figuras foram construídas com as mesmas peças, pelo procedimento da 

sobreposição, novamente verificando que a área é uma propriedade invariante da superfície 

para determinadas operações. 

Com relação à comparação dos perímetros, o procedimento envolve as propriedades 

da figura, como lado e hipotenusa do triângulo, e lado e diagonal do quadrado formado por 

dois triângulos retângulos isósceles, e a ordenação entre os comprimentos. A atividade pode 

contribuir para o aluno se apropriar de propriedades e de conceitos, de maneira implícita, 

funcionando como teoremas-em-ação ao verificar que “superfícies de mesma área podem 

possuir perímetros diferentes. 

No PCN é proposta para o 4º ciclo (7ª e 8ª séries/ 8º e 9º anos) a articulação entre 

conteúdos de outros blocos da Matemática e conexões da Matemática com outras disciplinas, 

o trabalho com aproximações e estimativas, e o estudo de grandezas compostas, obtidas pela 

razão ou pelo produto de duas outras grandezas como, por exemplo, na Física, na Biologia e 

na Geografia. 

É indicada a utilização de instrumentos de medição para favorecer a exploração e a 

compreensão de noções como: algarismo duvidoso, algarismo significativo, ordem de 

grandeza, erro de medição e arredondamento, que deverão ser aprofundadas no Ensino Médio. 

A compreensão dessas noções possibilita ao aluno perceber que todas as medidas estão 

acompanhadas de erros, identificando o caráter da imprecisão também presente na 

Matemática. 

Apenas neste ciclo aparece dentre os objetivos “obter e utilizar fórmulas para cálculo 

da área de superfícies planas” (ibidem, p. 82) e, como afirma Teles (2007), as fórmulas são 

elementos do campo conceitual das grandezas geométricas, que podem possibilitar uma 

articulação entre outros campos conceituais, contribuindo para a construção do conceito de 

área e comprimento enquanto grandezas. 

 

Tabela 7: Distribuição das situações no livro da 7ª série (8º ano) 

SITUAÇÃO COMPARAÇÃO MEDIDA 
MUDANÇA DE 

UNIDADE 
PRODUÇÃO 

115 30 61 11 13 
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 No livro da 7ª série de quatorze capítulos, o de número 12 trata de áreas e volumes, 

embora algumas questões apareçam ao longo do livro, dentro dos outros blocos de conteúdos, 

sempre num maior número de situações de medidas. 

No capítulo 12 as situações de medida continuam aparecendo e são frequentes também 

as situações de comparação com medidas, devido à apresentação de deduções de fórmulas 

para o cálculo de áreas, quando utiliza a composição, a decomposição, a adição e a subtração 

de áreas. 

Utiliza as atividades de comprimento e área como conexão para a abordagem e a 

manipulação algébrica (q.5-10, p.232), introdução do cálculo de áreas aproximadas (q.8-11, 

p.206) e o perímetro de uma circunferência (q.30-32, p.259; q.33-34, p.260). 

Como exemplo, temos uma atividade que envolve uma situação de comparação de 

áreas e perímetros: 

  
Figura 10: Exemplo de situação de comparação sem medida (IMENES; LELLIS, 7ª 

série, 2008, p. 214) 
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Esta atividade é uma situação de comparação do tipo dinâmica em que a variação da 

área está relacionada aos efeitos de deformação da figura, possibilitando a dissociação entre 

área e perímetro dos paralelogramos construídos. O aluno deverá observar as propriedades do 

paralelogramo, quando verifica que o deslizamento de um lado de um paralelogramo sobre o 

seu suporte conserva a área. E estar atento para não considerar que este deslizamento também 

conserva o perímetro. Esta atividade favorece a articulação entre os quadros geométrico e o 

das grandezas, sem a interferência do quadro numérico. 

O livro da 8ª série apresenta no quarto capítulo o tema medidas, iniciado com uma 

revisão sobre mudança de unidades convencionais de várias grandezas, passando para um 

item sobre áreas e volumes, quando aborda o cálculo de áreas aproximadas em malhas 

centimetradas, através da decomposição e recomposição das figuras. Como exemplo, temos 

uma situação de cálculo de área com uma figura não-poligonal:  

 

Figura 11: Exemplo de situação de comparação e medida (IMENES; LELLIS, 8ª série, 
2008, p. 83) 

 

Esta atividade envolve a percepção geométrica, quando o aluno deverá mobilizar os 

conceitos de arcos de circunferência, e a resolução não depende do uso de fórmulas. O 

procedimento de resolução está baseado na decomposição e recomposição de figuras, 

associada à contagem de quadradinhos. Ao resolver a atividade o aluno pode considerar que 

“superfícies equidecompostas têm mesma área” e “o corte e colagem sem sobreposição e sem 

perda conserva a área”, que irão funcionar como invariantes operatórios verdadeiros. 

Também são relembradas as fórmulas do cálculo de áreas de figuras como o 

paralelogramo, o losango, o retângulo, o trapézio, e o triângulo; em seguida, apresenta um 

roteiro para o aluno deduzir a fórmula da área dos trapézios. 
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No capítulo 12, com o título círculo e cilindro, retoma o perímetro da circunferência, 

apresentado na série anterior, e amplia o cálculo da área de outras regiões circulares, que são 

composições de circunferências (q.3-4,p.231; q.10,p.232), um dos poucos momentos em que 

apresenta figuras não-poligonais. 

Observamos assim que também na coleção de 5ª a 8ª série existe uma concentração em 

situações para a determinação da medida da área de figuras planas, chegando a um percentual 

superior a 50% no 4º ciclo, e as situações de comparação sem medida passam a ser raras, 

conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 8: distribuição das situações no livro da 8ª série (9º ano) 

SITUAÇÃO COMPARAÇÃO MEDIDA 
MUDANÇA DE 

UNIDADE 
PRODUÇÃO 

91 5 69 9 8 

  

Dentre os conteúdos conceituais e procedimentais a serem trabalhados no 4º ciclo, são 

propostos pelo PCN: a identificação da variação de duas grandezas; a identificação em figuras 

semelhantes de medidas que se modificam (lados, área e perímetro); o cálculo da área de 

superfícies planas através da composição/decomposição de figuras e de aproximações; a 

construção de procedimentos para o cálculo de áreas e perímetros de superfícies planas 

limitadas por segmentos de reta e/ou arcos de circunferência; variação do perímetro e da área 

de um quadrado em função do seu lado.  

As orientações didáticas para o 3º e 4º ciclos do bloco das grandezas e medidas 

desempenham ainda o papel de articulador, ampliando e consolidando os conteúdos dos 

demais blocos da Matemática, e a possibilidade de integração com as demais áreas do 

conhecimento.  

Também são sugeridas atividades que favoreçam a compreensão dos conceitos de área 

e perímetro, visto que “No trabalho com as medidas é bastante frequente os alunos 

confundirem noções de área e de perímetro, ou estabelecerem relações não verdadeiras entre 

elas” (BRASIL, 1998, p. 130). Essas dificuldades foram apontadas em pesquisas anteriores 

como as de Baltar (1996), Facco (2003) e Melo (2003), e a sugestão para superá-las é propor 

situações em que as duas grandezas estejam presentes, possibilitando o estabelecimento do 

conflito e, através de variações dessas situações, contribuirmos para a construção dos 

conceitos de área e perímetro, conforme indica Duarte (2002). 
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Outra dificuldade apresentada é com relação ao uso mecânico de fórmulas para o 

cálculo de área de figuras, sem a compreensão das grandezas envolvidas. O PCN sugere que 

“o trabalho com áreas deve apoiar-se em procedimentos que favoreçam a compreensão das 

noções envolvidas”, através de situações nas quais o aluno possa desenvolver estratégias de 

sobreposição, recortes, composição, decomposição, ladrilhamento, contagem de quadradinhos 

na malha quadriculada, etc. E, nas situações em que não seja possível obter quantidades 

inteiras de uma unidade de medida, que possam ser realizadas estimativas e/ou aproximações. 

Na coleção analisada de 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano), as orientações didáticas são 

realizadas em cada volume, por capítulo, e são apresentadas sugestões de trabalho com o 

livro, sempre retomando os conteúdos anteriormente trabalhados e associando aos outros 

blocos. Por exemplo, o capítulo 8 da 5ª série (6º ano) – medidas e números decimais, justifica 

que esta estratégia otimiza a compreensão do aluno diante das experiências dos mesmos com 

medidas, reforçando a abordagem centrada nas unidades de medidas e o seu uso prático. 

Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais também são apresentados em 

cada volume, no plano de curso de cada série/ano, sempre de acordo com o que é proposto 

pelo PCN. 

 Ressaltamos, no entanto, como Souza (2004), a ausência de exemplos nas orientações 

didáticas do PCN com relação ao bloco das Grandezas e Medidas, o que leva a necessidade de 

serem desenvolvidas orientações no sentido de evitar que o bloco apareça apenas como 

articulador dos demais. Essas orientações didáticas poderiam ser compostas de diferentes 

classes de situações, esquemas e representações diversas, contribuindo para a construção do 

conceito de área e perímetro. 

 Esta ausência também foi observada na coleção, diante das nossas análises e 

levantamento das situações propostas que, embora apresente situações que favoreçam a 

distinção entre área e perímetro, essas são ainda bastante reduzidas. 

O PCN aponta ainda como preocupação no 3º ciclo a construção de significados: “é 

fundamental diagnosticar o domínio que cada aluno tem sobre os diferentes conteúdos que 

serão explorados e identificar quais são suas possibilidades e dificuldades diante da 

aprendizagem desses conteúdos” (BRASIL, 1988, p. 62). 

Entendemos que a construção do conceito de área e comprimento enquanto grandeza, 

fundamentada nas hipóteses de Douady e Perrin-Glorian (1989), deva ser iniciada com a 

articulação entre o quadro geométrico e o das grandezas, o que possibilita a compreensão dos 

termos superfície, área, figura plana, comprimento, contorno, perímetro, e que seja adiado o 

surgimento da medida. 
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2.4 Considerações sobre os conceitos de comprimento e área nos PCN e nas coleções 

analisadas 

 

Diante desta análise, observamos que as coleções estão em consonância com os 

princípios adotados pelos PCN, que trouxeram referências do movimento da educação 

matemática, a partir dos estudos realizados por psicólogos, professores, pedagogos, entre 

outros profissionais, com ênfase na resolução de problemas. 

A distribuição dos conteúdos é proposta no PCN, por ciclos, enquanto que nas duas 

coleções ela é realizada por série. Embora os autores reforcem ao longo do manual do 

professor que muitos conceitos serão abordados de forma intuitiva numa série/ano, sendo 

aprofundado nas séries/anos seguintes, o que mostra a construção dos conhecimentos 

articulada e em espiral. 

 O PCN propõe a abordagem dos conteúdos por blocos, que é adotada na coleção de 1ª 

a 4ª série/2º ao 5º ano, mas não acontece o mesmo com a coleção de 5ª a 8ª série/6º ao 9º ano, 

embora a organização seja por capítulos, bem determinada, como por exemplo: Grandezas e 

Medidas, Áreas e Perímetros. 

No PCN, a grandeza área é introduzida no 2º ciclo, o que é adotado pela coleção, 

assim como o perímetro. Os termos área e superfície têm significados distintos nas coleções, 

em que área é “a medida de uma superfície” e superfície é “uma região plana ou não-plana”, 

enquanto que no PCN o termo superfície é utilizado tanto para designar área quanto 

superfície. 

Analisando agora nas coleções, as atividades que envolvem as grandezas área e 

comprimento e suas articulações com outros conceitos, verificamos que situações que tratam 

apenas do conceito comprimento são privilegiadas no 1º e 2º ciclos. Já as que abordam apenas 

o conceito área, não aparecem no 1º e 2º ciclos, o que está de acordo com as orientações do 

PCN, e são bastante reduzidas no 3º e 4º ciclos. As grandezas área e comprimento aparecem 

quando estão em situações que envolvam outros conceitos, como área/outros a partir da 4ª 

série/5º ano, e área/comprimento/outros principalmente no 4º ciclo, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 9: Distribuição das atividades com relação aos conceitos nas duas coleções 

analisadas 

 

QUANTIDADE DE ATIVIDADES POR SÉRIE / ANO 

CONCEITO 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 4º ciclo 

1ª(2º) 2ª(3º) 3ª(4º) 4ª(5º) 5ª(6º) 6ª(7º) 7ª(8º) 8ª(9º) 

Comprimento 10 5 9 10 0 3 5 0 

Área 0 0 0 0 2 0 9 0 

Comprimento/ Outros 10 11 11 2 21 11 24 42 

Área/ Outros 2 4 9 14 18 14 12 9 

Área/Comprimento/ 

Outros 
3 0 2 4 0 11 26 30 

Comprimento/Área 0 0 0 1 0 3 5 0 

Total 25 20 31 31 41 42 81 81 

  

No 1º ciclo existem várias atividades que contemplam as grandezas e medidas 

enquanto articuladoras para trabalhar o bloco de números e operações, que tem como foco 

principal a compreensão do sistema de numeração decimal, de construir o significado de 

número e produzir a escrita numérica. Dentro desse objetivo são propostas atividades em que 

o aluno responde “preenchendo um espaço” apenas com um número, com a unidade de 

medida presente. 

Refletimos se este não seria um dos motivos da dificuldade apontada em pesquisas 

anteriores, como Bellemain (2003), quando afirma que “alguns alunos dão o resultado 

numérico sem explicitar a unidade”, em que o aluno inicia o contato com as grandezas na vida 

escolar apenas por um número, sem representá-la como um par (nº, unidade de medida).  

Kordaki (2003) sinaliza sobre esta dificuldade em que a medida da área é um processo 

de atribuição de um número real positivo a uma determinada superfície. Embora a unidade de 

medida seja fundamental nesse processo, é normalmente negligenciada no ensino da 

matemática, e o foco é apenas o resultado numérico. Assim, a área enquanto grandeza 

unidimensional e enquanto grandeza bidimensional não ganha significado, e a operação 

medição é reduzida a uma manipulação de números sem sentido. 

  Nas duas coleções analisadas percebemos que as situações de comparação e produção 

são reduzidas, e são enfatizadas as situações de medição, com unidades e instrumentos de 
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medidas mais usuais. Também as figuras que aparecem ao longo dos textos e que tratam de 

área e perímetro, na sua maioria, são poligonais, salvo quando estão tratando do cálculo da 

área do círculo ou de figuras compostas utilizadas na maioria das vezes associadas ao quadro 

numérico e ao uso das fórmulas. 

Diante da predominância das situações de medida, da abordagem associada ao campo 

numérico, e da presença de figuras poligonais, em sua grande maioria, sentimos a necessidade 

de propor situações de aprendizagem, como sugeridas por Baltar (1996), com figuras 

poligonais e não-poligonais, que privilegiem: comparação sem medida, comparação com 

unidades de medida não-convencional, situações de medida com unidades de medida não-

convencional, e situações de produção de superfícies com área maior que a área de uma figura 

dada, com área dada variando o perímetro, e com o perímetro dado, variando a área, para 

compor o nosso estudo. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS MOBILIZADOS POR ALUNOS 

DO 6º ANO SOBRE ÁREA E PERÍMETRO 

 

3.1 A Sondagem 

  

 O instrumento intitulado Sondagem na nossa pesquisa consistiu em um teste escrito, 

composto de quatro questões, aplicado no dia 13/11/08, com a duração de duas horas-aula, em 

uma turma com 30 alunos, do 6º ano do ensino fundamental. Os procedimentos de resolução 

empregados pelos alunos na sondagem permitem inferir os conhecimentos-em-ação 

mobilizados e identificar as formas de representação simbólica utilizadas pelos sujeitos da 

pesquisa na resolução de quatro problemas que contemplam os quatro tipos de situação 

considerados na nossa pesquisa: os tipos de situação propostos por Baltar (1996) - comparação, 

medida e produção – bem como uma situação de mudança de unidades, a qual preferimos 

considerar como um tipo de situação diferente das três classes supracitadas. 

 Realizamos a análise a priori para cada uma das atividades, com as variáveis de 

situação consideradas, os possíveis procedimentos de resolução e teoremas-em-ação que 

podem ser mobilizados, os conceitos envolvidos e as formas de representação simbólica. E, em 

seguida, a análise a posteriori, com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos a partir dos resultados obtidos sobre os conceitos de área e perímetro e as considerações 

relevantes para os ajustes necessários na aplicação da sequência. 

A Sondagem foi realizada individualmente, sem consulta, e as atividades entregues 

uma a uma. Cada aluno recebeu os instrumentos barbante e papel vegetal, e não foi permitido o 

uso de outros instrumentos de medida, de calculadora, bem como do livro didático, o que se 

justifica visto que a nossa intenção com as atividades era verificar que conhecimentos seriam 

mobilizados diante do bloqueio do quadro numérico. 

 

3.1.1 Análise a priori da Sondagem 

 

As atividades que compõem a Sondagem foram construídas com base no levantamento 

das pesquisas anteriores, na fundamentação teórica e na análise documental. Trazem elementos 

que rompem com as questões habituais dos livros didáticos, como situações sem a interferência 

do quadro numérico, e que privilegiam a construção dos conceitos de comprimento e área 

enquanto grandezas. Apresentaremos cada uma das atividades, seguida da sua análise a priori.  
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ATIVIDADE 113 
Rosa foi a uma loja de móveis escolher um tampo de mesa. Ao chegar à loja ficou surpresa com 
a variedade das formas encontradas. 
Ajude Rosa a escolher o maior tampo de mesa, explicando como você fez em cada caso. 
a) 

 

   

 

 

 

Compare os tampos A e B. O que podemos dizer sobre eles? 

Explique como você fez: 

 

b) 

                                        

 

 

 

 

Compare os tampos C e D. O que podemos dizer sobre eles?  

Explique como você fez: 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

Compare os tampos E e F. O que podemos dizer sobre eles? 

Explique como você fez: 

 

A Atividade 1 é representante da classe de situações de comparação da área de duas 

superfícies quaisquer, na qual privilegiamos a articulação entre o quadro geométrico, com as 

superfícies, e o quadro das grandezas, com o objetivo de bloquear a utilização do quadro 

numérico. Conforme percebido na nossa análise documental e nas pesquisas anteriores, as 
                                                 
13Atividade baseada nas fichas de trabalho da tese de doutorado de Baltar (1996). 

Fig. A 
     Fig. B 

Fig. C Fig. D 

Fig. E 
Fig. F 
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situações de comparação sem envolvimento do quadro numérico são bastante escassas. Por 

outro lado, segundo Douady e Perrin-Glorian (1989), devemos apresentar situações que 

favoreçam a compreensão do conceito de área enquanto grandeza, e que antecedam a 

introdução da medida. 

 Todos os itens nessa questão foram formulados de modo a bloquear o aspecto 

numérico, com as superfícies desenhadas sobre papel branco e os materiais disponibilizados, 

o papel vegetal e o barbante, para que possamos verificar o processo de resolução dos alunos. 

Os três itens dessa atividade se diferenciam pela variável tipo de figura14: no item 1(a) as 

figuras eram poligonais, sendo a área da figura A maior que a da figura B; no item 1(b) as 

figuras eram não-poligonais formadas por curvas, e a área da figura D maior que a área da 

figura C; e no item 1(c), as figuras eram não-poligonais compostas por segmentos e curvas, 

com a área da figura F maior que a da figura E. 

 Aqui se faz necessária uma junção de procedimentos de comparação que 

consideramos ótimo: inclusão e sobreposição das superfícies, em que o aluno desenha uma 

superfície no papel vegetal e sobrepõe à outra superfície. É ainda preciso, pelo menos 

mentalmente, realizar uma decomposição e recomposição das partes que não coincidiram por 

sobreposição, no caso das figuras escolhidas, para concluir a comparação e verificar o maior 

tampo de mesa. 

 Este procedimento apóia-se em alguns invariantes operatórios corretos, como: “a 

área é invariante por deslocamento”, “se uma figura X “cabe” dentro de outra figura Y, 

então a área de X é menor que a área de Y”, “se S1 e S2 têm apenas os pontos das suas 

fronteiras em comum então, a área da união de S1 e S2 é igual à soma da área de S1 com a 

área de S2”, e “a área é o espaço ocupado por uma superfície”. Dentre os conceitos que 

seriam mobilizados temos: área, superfície e contorno.  

 Os possíveis procedimentos errôneos seriam: a comparação dos perímetros das 

superfícies, mobilizando o teorema-em-ação falso “a superfície de maior perímetro tem 

maior área”, apresentando uma dificuldade, segundo Baltar (1996), do ponto de vista 

variacional, em que os alunos associam a área ao contorno da figura; e a comparação entre 

as projeções horizontais ou verticais das superfícies, que tem implícito o teorema-em-ação 

falso “a superfície que tem maior “altura” (“largura”) tem maior área”, como já constatado 

nas pesquisas de Santos (1999) e Melo (2003). 

 

                                                 
14 Consideramos neste trabalho figura como sinônimo de superfície. 
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ATIVIDADE 2 

Considere cada uma das figuras na malha quadriculada abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Entre as figuras acima há figuras de mesma área? Em caso afirmativo, quais são elas? 

Explique como você fez: 

 

 

b) Entre as figuras acima há figuras de mesmo perímetro? Em caso afirmativo, quais são elas? 

Explique como você fez: 

 

 

Fig. F 

Fig. G 

Fig. E 

Fig. C 

Fig. D 

Fig. A 
Fig. B 

Fig. H 
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A Atividade 2 é composta de dois itens: no item 2(a) temos uma situação de 

comparação de áreas de oito superfícies quaisquer, e no item 2(b) uma situação de 

comparação de perímetros dessas oito superfícies. 

A variável de situação considerada foi o tipo de figura diante da análise dos livros 

didáticos, que apresentam apenas figuras poligonais ao longo dos textos que tratam de área e 

perímetro, salvo quando estão tratando do cálculo da área do círculo ou em figuras 

compostas, utilizadas na maioria das vezes associada ao quadro numérico e ao uso das 

fórmulas. 

Embora esta seja uma situação de comparação, está em jogo fortemente uma análise 

de procedimentos de medida de área na malha quadriculada. Por outro lado, se o aluno fosse 

forçado a medir, teria que tomar um valor aproximado das medidas de comprimento ou usar 

números irracionais, o que é incompatível com o nível de 6 º ano. 

Na atividade 2(a) era esperada uma composição de procedimentos a partir da 

decomposição e composição de superfícies para realizar a comparação das áreas através da 

contagem de quadradinhos, em que teríamos os seguintes procedimentos: 

• Apenas a contagem de quadradinhos para obter a área da figura D; 

• A decomposição e recomposição, associada à contagem dos quadradinhos, para 

obter as áreas das figuras A, B, E, F, G e H; 

• A decomposição e recomposição, para a contagem de quadradinhos e 

verificação de uma área aproximada da figura C. 

 Os invariantes operatórios corretos que apóiam esses procedimentos são “superfícies 

equidecompostas têm mesma área”, “escolhida uma unidade, duas superfícies de mesma 

medida têm mesma área”, “se S1 e S2 têm apenas os pontos das suas fronteiras em comum 

então, a área da união de S1 e S2 é igual à soma da área de S1 com a área de S2” e “a área é a 

quantidade de quadradinhos necessários para recobrir uma superfície”. E dentre os conceitos 

mobilizados estariam a área e a unidade de medida quadradinho. 

Como procedimentos errados os alunos poderiam comparar as áreas das figuras 

através do procedimento perimétrico, com o uso do barbante, o que caracteriza um erro do 

tipo topológico, observado por Melo (2003), ou ainda afirmar que não existem figuras que 

possuam mesma área, o que evidencia uma concepção errônea de que “figuras de formas 

diferentes têm áreas diferentes”. 

O item 2(b) tem como objetivo não o cálculo do perímetro, mas a ideia da ordenação 

de comprimentos, sem a interferência do quadro numérico, visto que os alunos do 6º ano não 

possuem o conhecimento formalizado para determinar o valor numérico de diagonais e arco 
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de circunferência. Neste item, podemos verificar, conforme Santos (1999), que os alunos 

consideram lado, diagonal e arco como um “lado genérico”. 

Lima, Bellemain e Lima (n/p) questionam como o conceito de perímetro tem sido 

tratado: como comprimento do contorno de figuras planas ou se é utilizada uma definição 

restrita como “a soma dos lados”. Melo (2003) também demonstra essa preocupação, quando 

sinaliza a necessidade de verificarmos se os alunos compreendem o perímetro como “a soma 

dos lados de um polígono”, e quais estratégias seriam utilizadas para tratar de figuras não-

poligonais, o que é abordado nesta atividade através da variável tipo de figura. 

      

   Figura 12: Ordenação dos comprimentos l, d1, a e d2 .  

Para a determinação do valor numérico de d1, d2 e a, em função de l, teremos: 

d1 
2 = l 2 + l 2 = 2 l 2 , logo:  d1 = l√2 ~ 1,41 l 

d2 
2 = l 2 + (2l )2 = 5 l 2 , logo:  d2 = l√5 ~ 2,24 l 

a = ¼ C, onde C é o comprimento da circunferência de raio l 

a = ¼ C = 2Πr/4 = 2 Π l/4 = Π l/2 ~ 3,14 l/2 ~ 1,57 l 

Assim, teríamos que: l < d1 < a < d2 .  

Observamos que a determinação desta desigualdade assim tratada, requer 

conhecimentos que são abordados no 4º ciclo do ensino fundamental, o que reforça a 

necessidade dos alunos observados buscarem outras estratégias. 

No item (2b) as figuras que possuem o mesmo perímetro são E e C, 2l +4a, conforme 

tabela a seguir: 
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Tabela 10: Determinação da área e do perímetro das figuras da atividade 2 da Sondagem 

Figuras A B C D E F G H 

A (q) 5q 6q ~ 3,5q 4q 4q 4q 6q 6q 

P (l) 6l +2l√2 +Π l 6l+2 l√5 2l+2Π l 10l 2l+2Πl 6l+ l√2 6l +2Πl 10l+2l√2 

P (cm) ~ 11,96 ~10,48 ~8,28 10 ~8,28 ~8,82 ~12,28 ~12,82 

P (l, d1, d2, a) 6l +2 d1+ 2a 6l+2 d2 2l+4a 10l 2l+4a 6l+ 2d1 6l + 4a 10l + 2d1 

 

A estratégia de medir para comparar conduzia ao fracasso, ou pelo menos era difícil 

de ser empregada com sucesso, considerando os instrumentos de medição disponibilizados. 

Outra estratégia seria adotar valores aproximados, o que mostra uma evolução por perceber 

que os comprimentos tinham medidas diferentes. 

 Caso o aluno tivesse o conhecimento das diferenças entre lado, diagonal de quadrado, 

diagonal de retângulo e arco de circunferência, passaria a contagem dos comprimentos em 

separado, conforme apresentado na última linha da tabela anterior, e mobiliza para isso o 

teorema-em-ação correto: “dado um quadrado de lado L, a medida da diagonal e a medida do 

arco de circunferência de raio L são diferentes de L”. E, ao perceber a distinção entre área e 

perímetro do ponto de vista variacional, afirma que “figuras de mesma área podem ter 

perímetros diferentes”. O aluno poderia ainda utilizar o barbante para realizar as 

comparações. Dentre os conceitos envolvidos nesses procedimentos teríamos: comprimento e 

ordenação. 

Um procedimento errôneo seria realizar a decomposição e recomposição das áreas, e 

considerar o perímetro da nova figura construída, o que apresenta um erro do tipo 

variacional, e mobiliza o teorema-em-ação falso “o corte e a colagem conservam o 

perímetro”, “duas superfícies que têm mesma área, têm mesmo perímetro” ou “o perímetro é 

uma propriedade invariante da superfície para algumas operações”. Também, poderia 

considerar que os comprimentos l, d1, d2, a têm mesma medida, o que mostra uma 

incompreensão das propriedades das figuras. 
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ATIVIDADE 315 

Desenhe na malha quadriculada três figuras que tenham, cada uma, o dobro da área da figura ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nomeie as figuras que você desenhou: X, Y e Z. 

 

A atividade 3 apresenta dois momentos em que, inicialmente, temos uma situação de 

produção de superfícies e comparação de áreas, ao solicitar que o aluno desenhe na malha 

quadriculada três figuras com o dobro da área da figura inicial ABCD. Em seguida, o aluno 

deveria nomear as figuras que desenhou de X, Y e Z, quando passa a uma situação de 

comparação dos perímetros dessas figuras, e descreve o procedimento utilizado para chegar à 

resposta. 

                                                 
15 Atividade adaptada das fichas de trabalho da dissertação de Duarte (2002). 

Os perímetros das figuras X, Y e Z são iguais? Em caso afirmativo, justifique sua resposta. 
Caso contrário, qual a figura que tem maior perímetro? Explique como você chegou a essa 
conclusão. 
 
 
 
 

A B 

C D 
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O objetivo com esta atividade é estabelecer a distinção entre superfície e a grandeza 

área, e a grandeza área da medida. 

As variáveis de situação tipo de figura e posição da figura assumem os seguintes 

valores: poligonal ou não-poligonal, e prototípica ou não-prototípica, respectivamente.  

Como já foi dito anteriormente na fundamentação teórica, as situações de produção 

admitem várias respostas corretas. Neste caso o procedimento esperado era da produção de 

três figuras com área equivalente a três quadradinhos. O aluno pode construir figuras com a 

mesma forma da figura inicial, diferenciadas por rotação ou translação, figuras compostas a 

partir de duas formas iguais à figura inicial, ou figuras com formas diferentes da figura inicial. 

Os invariantes operatórios corretos que apóiam esse procedimento seriam “a área é o número 

de quadradinhos necessários para recobrir uma superfície”, “superfícies de formas diferentes 

podem possuir a mesma área” e “a rotação e a translação conservam a área”. Dentre os 

conceitos que poderiam ser mobilizados temos: superfície, área, unidade de medida, dobro, 

metade. 

Como procedimento errado, o aluno poderia construir figuras que tivessem o dobro do 

perímetro da figura dada, e preservar a forma da figura inicial ou não, o que mostra uma 

dificuldade em dissociar área e perímetro, apoiado no invariante operatório errôneo “a área de 

um polígono é proporcional aos comprimentos dos seus lados, se dobramos os comprimentos 

dos lados, dobramos a sua área”. 

No segundo momento, na comparação dos perímetros das figuras produzidas, o 

procedimento correto seria perceber as diferenças entre lado, diagonal de quadrado, diagonal 

de retângulo, de acordo com as figuras produzidas no item anterior, realizar a contagem dos 

comprimentos em separado e, depois, a comparação. Esse procedimento se apóia no invariante 

operatório correto que “figuras de mesma área podem ter perímetros diferentes”, “figuras 

diferentes podem possuir mesmo perímetro”, bem como “a ordem das áreas não precisa ser a 

mesma dos perímetros”. Observamos que esta situação se diferencia da proposta na atividade 

anterior devido às figuras, que são produzidas pelo aluno, a partir de uma condição dada. 

Os procedimentos errados para a comparação dos perímetros seriam: admitir que todas 

as figuras têm o mesmo perímetro porque têm a mesma área, apoiado no invariante operatório 

errôneo “se duas figuras têm mesma área, têm mesmo perímetro”. Pode ainda realizar a 

comparação através das áreas das figuras, com a contagem de quadradinhos, quando toma 

como base o invariante operatório errôneo “o perímetro é a quantidade de quadradinhos da 

figura”, o que mostra erros de dissociação da área e do perímetro do tipo variacional e 

topológico, respectivamente, como percebido por Baltar (1996), e citado no capítulo 1. 
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ATIVIDADE 416 
 
Observe quadrado Q e responda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Usando o quadradinho A como unidade de medida, qual a medida de área do 
quadrado Q? 
Explique como você fez: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade 4 é composta de quatro itens, aborda uma situação de comparação e 

mudança de unidade de áreas com unidades não padronizadas e apresenta uma característica 

importante, que é a possibilidade ou não de ladrilhamento efetivo de uma superfície. A 

                                                 
16 Atividade adaptada da coleção Idéias & relações – Matemática, volume 4, Carla Tosatto e outros, 2004. 

b) Qual a área do quadrado Q usando a figura ao lado como unidade de 
medida? 
Explique como você fez: 

c) Qual a área do quadrado Q usando a figura ao lado como unidade de medida? 
Explique como você fez: 

d) É possível medir a área do quadrado Q tomando a figura ao lado como 
unidade de medida?  
Explique como você fez: 
 
 

A 

Quadrado   Q 
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variável de situação é a unidade de medida, que diferencia cada um dos itens com respeito à 

superfície unitária: no item 4(a) a superfície unitária é um quadrado, e são necessários trinta e 

seis desses para recobrir o quadrado Q; no item 4(b) a superfície unitária também é um 

quadrado, com área quatro vezes maior que o quadrado utilizado no item anterior, sendo 

necessários nove desses quadrados para cobrir o quadrado Q; no item 4(c) a superfície 

unitária é um triângulo retângulo isósceles, e são necessários dezoito deles para recobrir o 

quadrado Q; e no item 4(d) a unidade de medida é um triângulo isósceles, quando são 

necessários doze desses triângulos para cobrir o quadrado Q.  

Um dos procedimentos esperados seria, para cada um dos itens, a pavimentação, o 

recobrimento do quadrado Q com a unidade de medida e em seguida a contagem, que faz uso 

dos invariantes operatórios corretos: “a área é o número de quadradinhos necessários para 

recobrir uma superfície” e “a uma mesma superfície podem corresponder números diferentes 

de acordo com a unidade de medida escolhida, mas a área não se altera”. 

Nos itens 4(a) e 4(b) o aluno poderia usar a fórmula para o cálculo da área do 

quadrado, apoiado no invariante operatório correto “a área de um quadrado pode ser 

determinada pela fórmula Q = LxL”. 

Para os itens 4(b) e 4(c) o aluno poderia ainda usar o procedimento da 

proporcionalidade inversa, apoiado no invariante operatório correto: “quanto maior a 

superfície unitária, menor a quantidade de peças necessárias para recobrir uma superfície”. 

Já no item 4(d), além do procedimento de rotação, seria necessário o aluno 

transformar a superfície unitária em outra superfície unitária de mesma unidade de medida de 

área, por composição das partes, com mesma área que a unidade de medida fornecida, porém 

com outra forma, apoiado no invariante operatório verdadeiro “o “corte - colagem” conserva 

a área”, ou compreender que a unidade de medida poderia ser decomposta em metades.  

Dentre os conceitos que poderiam ser mobilizados pelos alunos temos: figura, unidade 

de medida, rotação de figura, translação de figura, simetria, proporcionalidade. 

Como procedimentos errôneos, entendemos que as dificuldades seriam em relação aos 

itens 4(c) e 4(d), quando o aluno pode considerar não ser possível determinar a área do 

quadrado Q, visto que a superfície unitária, para cada item, tem forma diferente da superfície 

que se pretende recobrir. Pode, ainda, não compreender que ao rotacionar a superfície unitária 

considerada, a figura e suas características são mantidas, o que torna estes itens mais 

complexos que os demais. No item 4(d), mesmo que considere a operação de rotação 

pertinente, pode entender que não é possível decompor a figura, porque a área será alterada, 
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baseado no invariante operatório errôneo “se duas superfícies S e S’ são equidecomponíveis, 

de modo que S’ é mais “compacta” que S, então a área de S é maior que a área de S’ ”. 

 

3.1.2 Análise a posteriori da Sondagem 

 

A sondagem foi elaborada com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos relativos à área como conceito a ser mobilizado na resolução do problema.  

Apresentamos a seguir, o gráfico com a análise quantitativa dos dados, que 

complementam a nossa análise qualitativa, destacando que o nosso objetivo é diagnosticar 

os procedimentos utilizados diante das situações e as dificuldades na compreensão dos 

conceitos de comprimento e área. 

 

 

Gráfico 1: Análise quantitativa da sondagem 

 

Consideramos as respostas dos alunos, com o seguinte critério: C - resposta correta; 

PC – resposta parcialmente correta (quando o aluno responde a questão correta, porém com 

justificativa errada ou incompleta, e vice-versa); E – resposta errada; e, B – questão em 

branco. 

Inicialmente ressaltamos a participação e colaboração dos alunos em responderem a 

todas as atividades, o que pode ser observado diante do quantitativo reduzido de itens em 

branco. 
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Ao longo da análise a posteriori, os protocolos que serviram de exemplos estarão 

representados pela legenda SAnºAtivnº , em que: S – Sondagem; Anº - aluno, e seu número 

considerado ao longo do nosso estudo; e Ativnº - Atividade e seu respectivo número. 

Na atividade 1, dos 26 alunos considerados no nosso estudo, pelo menos 15 alunos em 

cada item realizaram a comparação dos perímetros. Como constatado em Kordaki (2003), dos 

alunos que consideraram a grandeza área, apenas 3 usaram o procedimento da sobreposição, 

e 1 aluno apenas manteve a grandeza área para realizar as comparações nos três itens, 

conforme protocolo a seguir:  

    

  

 

 

Figura 13: Extrato do protocolo SA13Ativ1  

 

No item 1(a), 3 alunos utilizaram fórmulas para o cálculo das áreas, como constatado 

por Teles e Bellemain (2006), num estudo sobre a abordagem das fórmulas em livros 

didáticos, em que este é o procedimento principal para determinação da área do retângulo com 

a multiplicação das medidas dos comprimentos dos lados.  

 Este procedimento não foi mantido visto que as figuras do item 1(a) já são conhecidas 

no contexto escolar, e nos itens 1(b) e 1(c) não são tão frequentes, quando os alunos passaram 

a realizar as comparações dos perímetros.  

No item 1(b), 5 alunos realizaram as comparações pelas projeções, com o uso do 

teorema-em-ação errôneo: “a maior figura é proporcional ao comprimento das suas 

projeções”, o que apresenta uma dificuldade em dissociar área e perímetro do ponto de vista 

topológico, conforme protocolo a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Extrato do protocolo SA01Ativ1b
  

Nesse caso, o aluno utilizou apenas os elementos visuais para proceder à comparação 

entre as figuras, ao considerar as projeções das larguras.

Percebemos que muitos alunos

conceitos para responder aos itens da questão, diante da 

exemplo, apresentamos a resolução do aluno A14:

 

 

Figura 14: Extrato do protocolo SA01Ativ1b 

Nesse caso, o aluno utilizou apenas os elementos visuais para proceder à comparação 

considerar as projeções das larguras. 

Percebemos que muitos alunos mudaram de procedimento, e consideram diferentes 

conceitos para responder aos itens da questão, diante da variável tipo de figura. Como 

exemplo, apresentamos a resolução do aluno A14: 

78 

Nesse caso, o aluno utilizou apenas os elementos visuais para proceder à comparação 

mudaram de procedimento, e consideram diferentes 

variável tipo de figura. Como 
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Figura 15: Extrato do protocolo SA14Ativ1 

 

Para realizar a comparação entre as áreas das figuras A e B, conhecidas no contexto 

escolar, o aluno estabelece uma unidade de medida para fazer uso das fórmulas para o 

cálculo das áreas do quadrado e do retângulo, embora associe a unidade de medida de 

maneira inadequada à grandeza área. Já no item 1(b), ao comparar as figuras C e D, este 

mesmo aluno considera outra grandeza, o perímetro, faz uso do barbante e compara os 

comprimentos dos contornos. No item 1(c), o aluno retorna a comparar áreas, e usa um 

procedimento classificado por Baltar (1996) como “um tipo de situação de medida, a situação 
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de enquadramento, que busca aproximar a área de uma superfície de borda irregular ou 

arredondada para superfícies que conhecemos um meio de calcular as áreas”17.  

O aluno faz aproximações a partir de figuras conhecidas, como o triângulo e o 

retângulo, bem como atribui a mesma unidade de medida utilizada no item 1(a), para o 

cálculo das áreas com o uso das fórmulas, e compara as partes que sobraram, pelo processo 

visual. Destacamos que este procedimento envolve aproximações, por falta ou por excesso. 

 Douady e Perrin-Glorian (1989) afirmam que o aluno pode ser levado a usar 

procedimentos equivocados para associar um número à superfície como, por exemplo, 

“recorrendo a um recurso perimétrico, se não dispõe do conceito de área numa referência 

diferente da numérica”. Na análise documental verificamos que são raras as situações sem a 

presença da medida, o que reforça a necessidade de retardar a entrada do quadro numérico, 

com a oferta de situações de comparação que provoquem o surgimento dos procedimentos de 

decomposição, composição, inclusão e sobreposição. 

Dos 26 alunos, pelo menos 15 alunos realizaram a comparação dos comprimentos em 

cada item, com o uso do barbante, sobrepondo o contorno de cada figura e, posteriormente 

estica-o e compara os comprimentos obtidos, o que revela um conhecimento implícito que a 

mudança da forma do contorno não altera o seu comprimento, o que é pertinente ao 

considerar o fato do instrumento não ser elástico. Esta estratégia foi diagnosticada por 

Teixeira (2004), com os alunos de pedagogia. 

Apresentamos alguns dos conceitos centrais que foram identificados, dentre os 

procedimentos utilizados pelos alunos na atividade. 

 
Tabela 11: Conceitos-em-ação utilizados na Atividade 1 na Sondagem 

 
CONCEITO 
EM AÇÃO 

Sondagem 

1a 1b 1c 
Área 6 3 2 
Perímetro 16 17 19 
Projeção 
(largura/altura) 

2 
 

4 
 

3 
 

Quadrilátero 1 0 0 
Diâmetro 0 1 0 
Branco 0 1 2 
Não identificado 1 0 0 
Total de alunos 26 26 26 

 

                                                 
17 Tradução nossa. 
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Registramos no entanto que esta atividade deixava margem, no seu enunciado, ao aluno 

realizar a comparação com outro atributo que não área. Além disso, a disponibilidade do 

barbante entre os instrumentos disponibilizados pode ter levado os alunos a fazerem uso do 

material, por força de um contrato didático implícito, embora o papel vegetal também estivesse 

disponível. Assim, a comparação dos perímetros foi considerada na pesquisa como 

parcialmente certa. 

Na atividade 2, no item 2(a), da comparação de figuras de mesma área na malha 

quadriculada, 19 alunos usaram o procedimento de decomposição e composição, e 12 

conseguiram determinar todos os pares de figuras de mesma área. Observamos assim que a 

invariância das áreas por decomposição e recomposição em malha quadriculada é um 

conhecimento estabilizado para 73,1 % dos alunos. 

No item 2(b), na comparação de figuras de mesmo perímetro, 4 alunos (15,4%) 

compararam a grandeza área, e 17 alunos (65,4%) compararam a grandeza perímetro, como 

pode ser observado na tabela abaixo, com o levantamento de alguns dos conceitos centrais 

mobilizados pelos alunos em cada item:  

 

Tabela 12: Conceitos-em-ação utilizados na Atividade 2 na Sondagem  
 

 

 

 

 

 

Dos 17 alunos que mobilizaram o conceito perímetro no item 2(b), 6 utilizaram o 

barbante para medir o contorno das figuras; 5 alunos consideraram que l = d1 = a = d2; 5 

alunos consideraram que esses comprimentos eram diferentes, e 1 aluno determinou o 

perímetro das figuras construídas a partir da decomposição e composição do item 2(a).  

A seguir, alguns protocolos de alunos que apresentaram dificuldades em dissociar 

área e perímetro, que segundo Baltar (1996) são do ponto de vista topológico, quando 

confundem os objetos matemáticos e as grandezas que estão associadas a eles, como 

superfície associada à área e contorno associado ao perímetro, ou do ponto de vista 

CONCEITO 
EM AÇÃO 

   Sondagem 

2a 2b 
Área 21 4 
Perímetro 3 17 
Não identificado 2 3 
Em branco 0 2 
Total 26 26 



 

 

variacional, entendendo que se duas figuras têm mesma área, também possuem mesmo 

perímetro. 

 

   

  

Figura 16: Extrato do protocolo SA23Ativ2

 

O aluno realiza a decomposição corretamente para a comparação das áreas

comparação dos perímetros, mobiliza o teorema

possuem mesmo perímetro”, apresentando uma dificuldade do ponto de vista variacional.

ional, entendendo que se duas figuras têm mesma área, também possuem mesmo 

 

Figura 16: Extrato do protocolo SA23Ativ2 

O aluno realiza a decomposição corretamente para a comparação das áreas

mobiliza o teorema-em-ação falso que “figuras de mesma área 

possuem mesmo perímetro”, apresentando uma dificuldade do ponto de vista variacional.
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ional, entendendo que se duas figuras têm mesma área, também possuem mesmo 

 

 

O aluno realiza a decomposição corretamente para a comparação das áreas, mas, na 

ação falso que “figuras de mesma área 

possuem mesmo perímetro”, apresentando uma dificuldade do ponto de vista variacional. 
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Figura 17: Extrato do protocolo SA02Ativ2 

 

O aluno apresenta uma dificuldade do ponto de vista topológico, entendendo que 

tanto a área quanto o perímetro são grandezas associadas a superfícies, interna ou externa, 

respectivamente. 
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No protocolo abaixo, o aluno usa a decomposição e composição das áreas, porém 

considera cada segmento ou curva como “1 perímetro”, ou seja, l = d1 = a = d2. O termo 

perímetro está sendo adotado com dois significados: a medida do contorno de uma figura, e 

cada um dos comprimentos da figura, seja ele um segmento ou uma curva. 

  

 

Figura 18: Extrato do protocolo SA13Ativ2 

 Na atividade 3, no item 3(a), ao pedido de produção de superfície com o dobro da área 

da figura dada, 20 alunos construíram figuras diferentes, e 14 alunos construíram pelo menos 



 

 

uma figura com o dobro da área. Dentre os 11 alunos que consideraram a 

5 dobraram todos os lados de uma figura e a repetiram por rotação, 11 construíram pelo 

menos uma figura com o dobro dos lados; e 5 desenharam a primeira figura com o dobro dos 

lados, e as outras duas figuras a partir da área da primeira

dificuldades do ponto de vista topológico, conforme protocolos abaixo:

 

 

 

 

 

           SA04Ativ3a                              SA12Ativ3a                                   SA20Ativ3a

                                  Figura 19: Extratos de protocolos da Atividade 3(a)

 

No item 3(b), a partir das figuras desenhadas no item 3(a), era perguntado sobre os 

perímetros das figuras, se tinham perímetros iguais ou, em caso negativo, qual a figu

tinha maior perímetro. Neste item 10 alunos utilizaram o teorema

mesma área têm mesmo perímetro”, o que mostra uma dificuldade do ponto de vista 

variacional, como exemplificado a seguir:

 

   

Figura 

 

Já 6 alunos usaram o teorema

mesma medida de comprimento”, que também foi percebido na atividade anterior.

 

 

uma figura com o dobro da área. Dentre os 11 alunos que consideraram a grandeza perímetro, 

5 dobraram todos os lados de uma figura e a repetiram por rotação, 11 construíram pelo 

menos uma figura com o dobro dos lados; e 5 desenharam a primeira figura com o dobro dos 

lados, e as outras duas figuras a partir da área da primeira figura construída. Todos mostram 

dificuldades do ponto de vista topológico, conforme protocolos abaixo: 

SA04Ativ3a                              SA12Ativ3a                                   SA20Ativ3a

Figura 19: Extratos de protocolos da Atividade 3(a) 

No item 3(b), a partir das figuras desenhadas no item 3(a), era perguntado sobre os 

perímetros das figuras, se tinham perímetros iguais ou, em caso negativo, qual a figu

tinha maior perímetro. Neste item 10 alunos utilizaram o teorema-em-ação falso: “figuras de 

mesma área têm mesmo perímetro”, o que mostra uma dificuldade do ponto de vista 

variacional, como exemplificado a seguir: 

Figura 20: Extrato do protocolo SA21Ativ3b 

Já 6 alunos usaram o teorema-em-ação falso: “o lado e a diagonal de um quadrado

de comprimento”, que também foi percebido na atividade anterior.
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grandeza perímetro, 

5 dobraram todos os lados de uma figura e a repetiram por rotação, 11 construíram pelo 

menos uma figura com o dobro dos lados; e 5 desenharam a primeira figura com o dobro dos 

figura construída. Todos mostram 

SA04Ativ3a                              SA12Ativ3a                                   SA20Ativ3a 

No item 3(b), a partir das figuras desenhadas no item 3(a), era perguntado sobre os 

perímetros das figuras, se tinham perímetros iguais ou, em caso negativo, qual a figura que 

ação falso: “figuras de 

mesma área têm mesmo perímetro”, o que mostra uma dificuldade do ponto de vista 

 

um quadrado têm 

de comprimento”, que também foi percebido na atividade anterior. 



 

 

Figura 21

Embora o aluno tenha construído

mobilizar o conceito de área, e no item 3(b) também mobiliza corretamente o conceito de 

perímetro, ainda apresenta dificuldade na ordenação de comprimentos, quando considera

 l = d.  

Na atividade 4, os alunos n

22 deles utilizaram a fórmula para o cálculo da área do quadrado Q

apresentaram as respostas apenas com a parte numérica, também percebido em 

No item 4(c), 9 alunos realizaram a contagem de quadradinhos e 9 utilizaram a 

proporcionalidade inversa com relação ao item anterior. E no item 4(d), 10 alunos afirmaram 

não ser possível ladrilhar o quadrado Q com a superfície unitária dada, e 8 alunos usaram a 

decomposição.    

No protocolo a seguir o aluno considera como unidade de medida toda a grade em que 

a superfície unitária está desenhada, mostrando inicialmente uma dificuldade em realizar a 

decomposição de figura. Além disso, utiliza de uma transfor

a unidade 1 cm2, usando a fórmula para o cálculo da área do quadrado

interferência do aprendizado escolar, conforme citado em 

2007).  

 

 

 

 Figura 22: Extrato do protocolo SA

21: Extrato do protocolo SA23Ativ3 

Embora o aluno tenha construído corretamente as figuras para o item 3(a), ao 

mobilizar o conceito de área, e no item 3(b) também mobiliza corretamente o conceito de 

perímetro, ainda apresenta dificuldade na ordenação de comprimentos, quando considera

Na atividade 4, os alunos não apresentaram dificuldades nos itens 4(a) e 4(b), quando 

22 deles utilizaram a fórmula para o cálculo da área do quadrado Q, porém, 8 desses alunos 

apresentaram as respostas apenas com a parte numérica, também percebido em 

alunos realizaram a contagem de quadradinhos e 9 utilizaram a 

proporcionalidade inversa com relação ao item anterior. E no item 4(d), 10 alunos afirmaram 

não ser possível ladrilhar o quadrado Q com a superfície unitária dada, e 8 alunos usaram a 

No protocolo a seguir o aluno considera como unidade de medida toda a grade em que 

a superfície unitária está desenhada, mostrando inicialmente uma dificuldade em realizar a 

decomposição de figura. Além disso, utiliza de uma transformação quando adota para a grade

, usando a fórmula para o cálculo da área do quadrado

interferência do aprendizado escolar, conforme citado em Baturo e Nason (

: Extrato do protocolo SA30Ativ4d 
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corretamente as figuras para o item 3(a), ao 

mobilizar o conceito de área, e no item 3(b) também mobiliza corretamente o conceito de 

perímetro, ainda apresenta dificuldade na ordenação de comprimentos, quando considera 

ão apresentaram dificuldades nos itens 4(a) e 4(b), quando 

porém, 8 desses alunos 

apresentaram as respostas apenas com a parte numérica, também percebido em Facco (2003).  

alunos realizaram a contagem de quadradinhos e 9 utilizaram a 

proporcionalidade inversa com relação ao item anterior. E no item 4(d), 10 alunos afirmaram 

não ser possível ladrilhar o quadrado Q com a superfície unitária dada, e 8 alunos usaram a 

No protocolo a seguir o aluno considera como unidade de medida toda a grade em que 

a superfície unitária está desenhada, mostrando inicialmente uma dificuldade em realizar a 

adota para a grade 

, usando a fórmula para o cálculo da área do quadrado, mostrando a 

Baturo e Nason (apud TELES, 
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 Nos protocolos seguintes apresentamos um procedimento em que o aluno diz não ser 

possível ladrilhar o quadrado Q; outro em que o aluno está num estágio mais avançado, e 

percebe a possibilidade da decomposição, e um último que, além de decompor, verifica a 

equivalência das áreas, quando afirma que “o triângulo tem três quadrados”, conforme o 

teorema-em-ação “duas superfícies equidecomponíveis tem mesma área”.  

 

 

         

                          Figura 23: Extrato do protocolo SA09Ativ4d 

 

Figura 24: Extrato do protocolo SA12Ativ4d 
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Figura 25: Extrato do protocolo SA26Ativ4d 

 Observamos que no item 4(d) os alunos apresentaram vários níveis de dificuldade. 

Uma primeira dificuldade é entender que não é possível recobrir um quadrado com peças de 

forma diferente de um quadrado. A outra é que a superfície unitária pode ser decomposta, o 

que possibilita uma pavimentação com quantidades inteiras e com frações da superfície 

unitária. Essas dificuldades reafirmam pesquisas anteriores, como Douady e Perrin-Glorian 

(1989).  

 

3.1.3 Considerações sobre a Sondagem 

 

Nas atividades em que a malha quadriculada estava presente, a maioria dos alunos 

utilizou o cálculo de área por contagem dos quadradinhos, no lugar da aditividade e 

invariância de áreas por justaposição. Esse comportamento pode ser um reflexo decorrente do 

trabalho realizado nas séries anteriores, em que há ênfase em atividades com a utilização do 

campo numérico, em detrimento de atividades que estimulem a comparação entre grandezas. 

Como também pode ser fruto do fato que é mais fácil ordenar números do que superfícies. 

A análise das variáveis de situação em jogo e a escolha argumentada dos seus valores 

permitiram trazer à luz alguns entraves na aprendizagem da área e do perímetro, entre os 

alunos do 6º ano do ensino fundamental, resultados que confirmam pesquisas anteriores: a 

tendência dos alunos em atribuir um valor numérico, mesmo quando não é necessário; pouca 

compreensão das propriedades das figuras, a confusão entre área e perímetro sob vários 

pontos de vista, e a dificuldade em compreender que a área de uma figura possui medidas 

diferentes quando são utilizadas unidades de medida de área diferentes. 

Essas constatações reforçam nossa convicção da necessidade de modificar a 

abordagem de área e perímetro no ensino fundamental atual, em particular, na busca de 

diminuir a interferência dos aspectos numéricos e reforçar a compreensão da área como uma 

grandeza (DOUADY; PERRIN-GLORIAN, 1989; BELLEMANIN; LIMA, 2002) a fim de 

diferenciar e articular os quadros geométrico, numérico e das grandezas. 
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3.2 A Sequência 

 

A sequência foi desenvolvida nos horários das aulas de Matemática e organizada da 

seguinte forma: entrega da atividade, resgatando os pontos importantes do encontro anterior; 

leitura com os grupos das orientações; trabalho dos alunos em grupo, estes estabelecidos 

desde o primeiro encontro; discussão sobre as conclusões dos grupos; institucionalização, 

com a participação dos alunos e da professora, do que seria importante naquele contexto. 

Composta de 6 atividades18, a sequência apresentou situações de comparação, 

situações de medida, situações de produção de superfícies, ou uma composição de mais de 

uma dessas situações, que foram desenvolvidas em 7 sessões, cada uma com a duração de 50 

minutos, com a participação de uma observadora e aplicada pela pesquisadora. 

 

3.2.1 Análise a priori da Sequência 

 

As atividades que compõem a Sequência tomaram como base o levantamento das 

pesquisas anteriores, a fundamentação teórica, a análise documental, bem como as 

observações extraídas da análise da sondagem. Teve como objetivo ampliar e complementar o 

conjunto de situações que são apresentadas no livro texto adotado pela turma pesquisada, e 

privilegiar a construção dos conceitos de comprimento e área enquanto grandezas. 

Apresentamos a seguir, cada uma das atividades, acompanhada da sua análise a priori.  

 

ATIVIDADE 1 – COMPARANDO FIGURAS 

 
 

 
 
 
 
 

Essa atividade é considerada como representante de uma classe de problemas de 

comparação da área de superfícies quaisquer, na qual privilegiamos a articulação entre o 

quadro geométrico e o quadro das grandezas. Quando o aluno percebe a área enquanto um 

atributo da figura, sem a utilização do quadro numérico, é favorecida a compreensão do 

conceito de área enquanto grandeza autônoma, segundo Douady e Perrin-Glorian (1989).  
                                                 
18 As atividades 1, 2 e 3 da sequência foram baseadas em atividades de Douady e Perrin-Glorian (1989), e as 

atividades 4, 5 e 6 foram baseadas em Baltar (1996). 

Cada grupo recebe um envelope contendo quatro figuras distintas. 

 Observem as figuras e verifiquem se entre elas existem figuras de áreas iguais.  

 Ordenar as figuras daquela que tem menor área à que tem maior área.  

 O grupo deve registrar quais os critérios utilizados para a ordenação.  
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É também uma extensão da atividade 1 da sondagem, que solicitava a comparação de 

duas superfícies. Neste caso temos que realizar a comparação de quatro superfícies, e a 

variável de situação considerada é o tipo de figura, que pode ser poligonal ou não-poligonal.  

A não disponibilidade de material faz com que o procedimento ótimo seja a 

comparação das superfícies duas a duas, por sobreposição, e posteriormente que se estabeleça 

uma ordenação entre as figuras, de acordo com o atributo área. O aluno deverá usar a relação 

de transitividade, o que torna a atividade mais complexa, visto que terá que compará-las duas 

a duas e depois ordená-las. 

Este procedimento apóia-se em alguns invariantes operatórios corretos, como: “a área 

é invariante por deslocamento”, “se uma figura X “cabe” dentro de outra figura Y, então a 

área de X é menor que a área de Y” e “a área é o espaço ocupado por uma superfície”. Dentre 

os conceitos que seriam mobilizados temos: área, superfície e contorno.  

 

 

 
ATIVIDADE 2 – PRODUZINDO FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A Atividade 2 é uma situação de produção de superfícies quaisquer, e a variável de 

situação considerada é o tipo de figura. Nesta atividade foram disponibilizados os seguintes 

materiais: tesoura, régua, durex, cartolina e lápis de cor. 

Estamos favorecendo a dissociação entre área e figura, quando os alunos observam 

que todos os retângulos do grupo são iguais e, a partir do procedimento “corte – colagem”, 

são construídas novas figuras, com três pedaços, sem sobreposição nem perda. Continuamos a 

abordagem da área enquanto grandeza autônoma e o teorema-em-ação envolvido é que “a 

O grupo recebe 5 retângulos idênticos, de papel ofício (um para cada componente e um a ser 

conservado inteiro).  

Cada componente da equipe vai traçar, com uma régua, linhas no interior do retângulo e 

cortar o retângulo em três pedaços com uma tesoura (os pedaços não precisam ser iguais). 

Em seguida, com fita durex cada componente do grupo irá forma uma nova figura usando os 

seus três pedaços, sem sobreposição nem perda. As novas figuras deverão ser decalcadas na 

cartolina e pintadas. Cada aluno deverá permanecer com a sua nova figura. 

- As diferentes figuras obtidas por cada um dos componentes da equipe têm mesma área ou 

áreas diferentes? Justifiquem suas respostas. 
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área é invariante por recorte e colagem”, ainda com situações centradas nos quadros 

geométrico e no das grandezas, sem a interferência do numérico. 

Esta atividade favorece a construção de figuras não-prototípicas, que são pouco 

presentes nos livros didáticos, conforme a nossa análise documental, e possibilita que o aluno 

verifique a invariância da área, quando figuras iguais e de mesma área podem ser 

transformadas sem perda e sem sobreposição de peças, em figuras com formas diferentes, 

com a mesma área. 

 

 

ATIVIDADE 3: CONTORNANDO FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A atividade 3 é uma situação de comparação e de medida dos contornos das figuras 

construídas, tem como objetivo trabalhar o conceito de perímetro, e possibilita a dissociação 

entre área e perímetro, além de trabalhar estimativas.  

A variável de situação tipo de figura contribui para que o aluno perceba que os 

retângulos da atividade anterior, ao serem modificados pelo procedimento de “corte-colagem”, 

foram transformados em figuras distintas com a área conservada. Também coloca em 

evidência que essas novas figuras, embora de mesma área, podem ter perímetros diferentes. 

Outra variável de situação é a unidade de medida, que assume os valores de unidades não-

padronizadas, visto que o material disponibilizado é um pedaço de barbante, e não é fornecida 

Cada componente do grupo deverá encomendar a quantidade de cordão necessária para 

contornar sua figura, construída na atividade anterior. Após decidir a estratégia de cálculo da 

quantidade de cordão necessário, vocês deverão preencher a tabela abaixo, com as seguintes 

informações: 

Figura por aluno Quantidade estimada de cordão 

   

  

  

  

Total estimado de cordão  

 

Registrem a estratégia utilizada pelo grupo e/ou pelos componentes do grupo para o 

cálculo estimado da quantidade de cordão.  



92 
 

 

a régua graduada. O objetivo é estimar uma quantidade de cordão que seja suficiente para 

contornar as figuras.  

 

 

ATIVIDADE 4 – COMPARANDO FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A atividade 4 é uma situação de comparação e de medida das áreas das figuras, duas a 

duas, a partir da figura A com cada uma das demais, construídas sobre a malha quadriculada, 

que pretende verificar a disponibilidade dos procedimentos de pavimentação, decomposição e 

composição, adição e subtração de áreas, para a medida das áreas das figuras, e a 

disponibilidade de procedimentos numéricos de comparação de áreas.    

A’ 

 A 

Fig.  B 

Fig. E 
Fig. D 

Fig. G Fig. H 

   Fig. C 

     Fig.F 

- Observe as superfícies desenhadas sobre a malha quadriculada. 
 

a) Entre as superfícies, quais as que possuem área menor que a de A?  
Justifique sua resposta. 

b) Entre as superfícies, quais as que possuem área maior que a de A?  
Justifique sua resposta. 

c) Entre as superfícies, quais as que possuem mesma área que a de A?  
Justifique sua resposta. 

d) Se a medida da área do quadrado A é 1cm², qual a medida de área  
do quadrado A’ em cm²? Justifique sua resposta. 
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 A variável de situação tipo de figura assume os valores de figura poligonal ou não-

poligonal, em posições prototípicas ou não. 

As comparações entre as áreas podem sem divididas em três grupos: 

- A figura D pode ser comparada com a figura A diretamente pela contagem de 

quadradinhos, quando se verifica que D tem área igual a A, através do teorema-em-ação 

verdadeiro: “a área é a quantidade de quadradinhos necessários para recobrir uma superfície”; 

- As figuras B, C, G, E e H podem ser decompostas e compostas de modo a obter uma 

superfície possível de ser comparada com A, e se obtém que a figura C tem área menor que a 

figura A; a figura E tem área igual à área da figura A; e as figuras B, G e H têm área maior 

que a da figura A. Os teoremas-em-ação que poderão ser mobilizados são: “superfícies 

equidecompostas têm mesma área” e “a área é a quantidade de quadradinhos necessários para 

recobrir uma superfície”. 

- A figura F pode ser decomposta em quatro triângulos retângulos e um quadrado, 

todos disjuntos, e verificar que a área de cada triângulo retângulo equivale à metade da área 

do retângulo, através da contagem de quadradinhos. Finalmente, é realizada a adição das áreas 

das partes, e a área da figura F é maior que a área da figura A, através do teorema-em-ação 

verdadeiro: “a área da superfície é igual à soma das áreas de todas as partes”. 

A última pergunta faz referência aos quadrados A e A’, em que é solicitada a medida 

de área do quadrado A’, em que o quadrado A é a unidade de medida em centímetros 

quadrados. O objetivo é verificar quantos alunos irão considerar que a área do quadrado A’ é 

0,5 cm2. Como os quadrados estão representados sobre a malha quadriculada, os alunos têm 

uma articulação com o quadro geométrico, que possibilita obter como resposta o par (0,25, 

cm²). 

Alguns dos conceitos que podem ser utilizados nesta atividade são: figura, área, 

unidade de medida, quadrado, lado do quadrado, diagonal do quadrado, número racional.  
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ATIVIDADE 5 - PRODUZINDO FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A atividade 5 aborda uma situação de produção de superfícies quaisquer, de área igual 

ao dobro da área da superfície dada, desenhadas sobre a malha quadriculada, e de comparação 

de perímetros. 

As variáveis tipo de figura e posição da figura podem assumir os seguintes valores: 

poligonal ou não-poligonal, e prototípica ou não-prototípica, respectivamente, quando o aluno 

pode repetir a figura inicial, diferenciada por rotação, ou construir outras figuras diferentes. 

As opções de composição são a partir da junção de 1, 2 ou 3 lados das duas figuras, obtendo 

perímetros iguais a 14l, 12 l ou 10 l, respectivamente, onde l é a medida do lado do 

quadradinho da malha.  

Veja as figuras abaixo.  As duas peças a seguir são iguais.  
 

Podem-se juntas essas duas peças para formar uma peça maior, como 
mostra a figura abaixo. 
 

a) Na malha quadriculada abaixo, desenhe outras peças, mínimo de 4, formadas   

com as duas peças dadas, diferentes do exemplo apresentado. 

 Nomeie cada uma delas com as letras A, B, C e D. 

b) O que vocês podem afirmar sobre as áreas das figuras A, B, C e D?  

c) Entre A, B, C e D, existem figuras que possuem o mesmo perímetro? Justifique 

sua resposta. 
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Nesta atividade estamos abordando a invariância da área, em que os teoremas-em-

ação possíveis de serem mobilizados são: “a área é o número de quadradinhos necessários 

para recobrir uma superfície” e “superfícies de formas diferentes podem possuir a mesma 

área”. 

Também abordamos a dissociação entre área e perímetro, com o teorema-em-ação 

verdadeiro: “figuras de mesma área podem ter perímetros diferentes” e “figuras diferentes 

podem possuir mesmo perímetro”. Observamos que esta situação é semelhante à atividade 3 

da sondagem, para que possamos verificar os avanços e entraves desta atividade quando 

discutidas no grupo. 

Os conceitos envolvidos eram: figura, unidade de medida, superfície, área, perímetro, 

dobro, lado, rotação, translação. 

 

 

ATIVIDADE 6 - PRODUÇÃO DE SUPERFÍCIES A PARTIR DE UM RETÂNGULO  
    
 
 
 
 
 
                                  4 cm 
 
                                        
                                                             6 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe este retângulo A abaixo, com os lados de medidas  4cm  e  6cm. 
 

a) Desenhe uma superfície de mesma área que a de A. Justifique sua resposta.  

b) Desenhe uma superfície com área menor que a de A e o perímetro maior que o de A. 

Justifique sua resposta. 

c) Desenhe um retângulo com área menor que a de A. Justifique sua resposta. 

d) Desenhe um retângulo com mesma área que A e de perímetro maior que o de A. 

Justifique sua resposta. 

e) Desenhe um retângulo com mesmo perímetro que o de A e de área menor que a de A. 

Justifique sua resposta. 

f) Desenhe um retângulo com área menor que a de A e de perímetro maior que o de A. 

Justifique sua resposta. 
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A atividade 6 aborda a situação de produção de superfícies a partir de uma superfície 

dada, e favorece a dissociação entre área e perímetro, com a unidade de medida centímetro 

para o perímetro, e centímetro quadrado para a área. Nesta atividade os alunos tinham à 

disposição réguas graduadas. 

Inicialmente os alunos deveriam determinar a área e o perímetro do retângulo dado A, 

para ter condições de construir as figuras de acordo com as condições estabelecidas para cada 

item, o que possibilita uma articulação entre os três quadros: geométrico, numérico e das 

grandezas. 

Alguns dos conceitos mobilizados na resolução da atividade são: retângulo, superfície, 

área, perímetro, unidade de medida.  

  

3.2.2 Análise a posteriori da Sequência 

 

Todas as atividades da sequência foram realizadas em grupo, não tendo momentos de 

avaliação individual para observar a evolução de cada aluno. As sessões não foram gravadas, 

tendo apenas uma professora observadora, o que dificultou o registro das discussões 

realizadas em sala, tanto no momento da realização das atividades pelos grupos, como nos 

momentos de discussão do grupo-classe com a pesquisadora. 

Como ao término de cada atividade, essas eram discutidas, e institucionalizado o que 

deveria ser incorporado, alguns protocolos tiveram as suas respostas modificadas pelos 

próprios alunos, mesmo com a solicitação de que os alunos utilizassem canetas com cores 

diferentes em caso de mudança nos registros. 

 Ao longo da análise a posteriori, os protocolos que serviram de exemplos estarão 

representados por SeqGnºAnºAtivnº- que indica: Seq – sequência; Gnº - o grupo e seu 

respectivo número; Anº - o aluno e seu número ao longo dos estudos, e Ativnº - a atividade e 

seu respectivo número. 

Nas duas primeiras sessões (20/11 - 9h às 9h50min e 10h10min às 11h) foram 

aplicadas as atividades 1 e 2. Na atividade 1, das quatro figuras distribuídas por grupo, duas 

eram fáceis de comparar por sobreposição, e duas provocavam a discussão sobre como 

comparar figuras convexas com figuras não-convexas. No procedimento de comparação por 

sobreposição era verificado que uma delas ultrapassa a outra, embora não cubra totalmente, 

como no caso das figuras abaixo. 
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Quadro 5: Exemplo de figuras da atividade 1 da Sequência 

 

A compreensão de alguns alunos era que a figura não-convexa tinha maior área: 

“porque para construir essa figura era preciso recortar um pedaço maior de papel”; “a figura 

vermelha passa a figura laranja”. A disponibilidade de materiais, se fornecido o papel 

manteiga e papel branco, possibilita a realização das comparações por composição e 

decomposição, além das citadas. 

Exemplo da resolução de um grupo para esta atividade: 

 

 

Figura 26: Extrato de Protocolo SeqG3Ativ1 

Os grupos não receberam material adicional, e realizaram as comparações por 

sobreposição, conseguindo ordenar todas as figuras. No momento da discussão com o grupo-

classe, as dúvidas com relação a uma figura não-convexa foram esclarecidas. 

Na atividade 2 os alunos realizaram sobreposições das figuras, compensaram partes 

através de dobraduras, explicaram aos colegas representantes e à turma o “porquê” de uma 
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determinada figura ter maior área que a outra. Observamos que os alunos utilizaram a 

comparação e perceberam que figuras de formas diferentes podem ter a mesma área. 

Na 3ª sessão (21/11– 7h20min às 8h10min) foi retomada a atividade 2, com a 

observação de que retângulos que tinham a mesma área foram decompostos em três pedaços e 

transformados em novas figuras, também de mesma área. Esta atividade faz o caminho 

inverso diante da variável tipo de figura, ao solicitar que os retângulos sejam rearrumados em 

figuras não-prototípicas, de modo que o aluno perceba a invariância da área, também com 

figuras “desarrumadas”. 

Todos alunos conseguiram construir as figuras sem sobreposição e sem perdas, e 

concordaram que as novas figuras tinham a mesma área que o retângulo inicial, conforme 

observamos no quadro de respostas por grupo: 

 

G01  “As áreas das figuras são iguais. Pois, as figuras iniciais tinham a mesma área,   
  eram idênticas, porém, as figuras são diferentes.” 

G02  “São todas da mesma área, pois inicialmente, tinham a mesma área e só mudou 
  as formas.” 

G03 “Áreas iguais, pois todas se originaram da mesma figura, que possuía áreas iguais.” 
G04  “É a mesma área. Porque são feitos de retângulos de mesma área.” 
G05  “Elas tem a mesma área, pois todos os retângulos iniciais tinham a mesma área, 

  e como elas são feitas desses retângulos elas tem mesma área.” 
G06 “Iguais, pois as figuras só tem formatos diferentes.” 
G07  “São iguais, pois as figuras foram criadas de retângulos idênticos.” 

Quadro 6: Respostas dos grupos a atividade 2 da Sequência 

 

Na 4ª e na 5ª sessões (25/11 –7h20min às 9h) foram realizadas as atividades 3 e 4. Na 

atividade 3, ao estimar a quantidade de cordão necessária para contornar cada figura, cada 

aluno buscou uma unidade de medida não-convencional como, por exemplo, clip, tampa de 

caneta, etc., para verificar quantas desta unidade de medida cabiam no contorno de cada 

figura, e depois quantas desta unidade cabiam no barbante. Também surgiram os números 

decimais e os arredondamentos para a quantidade de cordão. 

O grupo 2 considerou o palmo de um aluno como a unidade de medida para realizar as 

medições de cada uma das figuras, e estimar a quantidade de barbante necessária para 

contornar todas as figuras, conforme protocolo abaixo: 
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Figura 27: Extrato de Protocolo SeqG2Ativ3 

Nesta atividade constatamos o que foi observado por Kordaki (2003) quando os alunos 

atribuem uma unidade de medida não-convencional. Num mesmo grupo, às vezes, cada aluno 

utilizou uma unidade de medida diferente. Lima, Bellemain e Lima (n/p) afirmam que 

“conceitualmente a escolha de uma unidade de medida é totalmente arbitrária” confirmando 

que qualquer comprimento pode ser escolhido como unidade de medida para medir 

comprimentos. 

Esta é uma etapa necessária de ser vivenciada pelo aluno, e que em algumas situações 

é suficiente. Porém, nesta atividade, no momento de comunicar a quantidade de cordão 

necessária para contornar todas as figuras, surge a compreensão da importância de se 

estabelecer um sistema de medidas padronizado.  

A estimativa realizada pelos grupos foi considerada satisfatória, apenas um dos sete 

grupos só conseguiu contornar 3 figuras das quatro, com o barbante solicitado. 

Na atividade 4 a figura F provocou uma maior discussão, embora fosse possível o 

aluno determinar que a medida da área desta era superior à medida da área da figura A. Para a 

justificativa, dos 26 alunos, 16 (61,5%) realizaram decomposições e composições, e contaram 

os quadradinhos. Apenas 3 alunos realizaram a complementação das áreas e depois a 

subtração solucionando a questão, como podemos observar no protocolo a seguir: 
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  Figura 28: Extrato do protocolo SeqG6A31Ativ4 

 

No item 4(d), ao comparar as áreas dos quadrados A com A’, 5 alunos deixaram sem 

resposta, 2 alunos com a unidade de medida inadequada e 2 alunos responderam sem a 

unidade de medida, como mostra o protocolo a seguir: 

 

  .

  Figura 29: Extrato do protocolo SeqG4A7Ativ4d 

Na 6ª e na 7ª sessões (27/11 –9h às 9h50min e 10h10min às 11h), os alunos realizaram 

as atividades 5 e 6.  

Na atividade 5, todos os 26 alunos presentes construíram as 4 peças, a partir da 

solicitação realizada, sendo que 23 construíram todas as figuras diferentes, 1 repetiu a figura 
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dada na mesma posição, 1 aluno repetiu a figura dada rotacionando, e 1 aluno rotacionou uma 

das figuras construídas. A seguir, mostramos alguns protocolos referentes a este atividade:

    

 

Figura 30: Extrato do protocolo SeqG3_A20Ativ5 

Dos 26 alunos, 15 alunos (57,7%) afirmaram que as figuras tinham mesma área, 

acertam a questão, e 10 alunos (38,5%) que as figuras tinham mesmo perímetro, conforme os 

protocolos a seguir: 

 

 

       

    Figura 31: Extrato do protocolo SeqG6_A11Ativ5 

           

Figura 32: Extrato do protocolo SeqG7_A18Ativ5 
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Na atividade 6 os alunos não encontram dificuldade em produzir retângulos com as 

condições dadas, e justificam sempre com o uso das fórmulas, tanto para o cálculo da área 

quanto para o cálculo do perímetro de retângulo. No entanto, a dificuldade caracterizada por 

Baltar (1996) como sendo do ponto de vista dimensional, foi visível com relação ao par 

(número, unidade de medida) que, por vezes, apresentava apenas a parte numérica, ou o 

número acompanhado da unidade de medida centímetro para a área e/ou centímetro quadrado 

para o perímetro, o que pode ser observado nos protocolos a seguir: 

 

 

   

Figura 33: Extrato do protocolo SeqG3_A26Ativ6 

 

 

 

  

Figura 34: Extrato do protocolo SeqG2_A17Ativ6 
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Figura 35: extrato do protocolo SeqG6_A31Ativ6 

Embora as unidades de medida estejam associadas corretamente no protocolo anterior, 

essas foram colocadas posteriormente, a lápis, o que mostra que, antes da discussão em grupo, 

o aluno considerou apenas a representação da área e do perímetro por um número. 

Observamos uma dificuldade do ponto de vista topológico, quando o aluno não 

percebe que a superfície e seu contorno são objetivos matemáticos distintos, e uma 

dificuldade do ponto de vista dimensional, confundindo as unidades de medidas 

correspondentes a cada uma das grandezas. 

Outra questão observada foi com relação à solicitação de “desenhar uma superfície”, 

em que todos os alunos desenharam retângulos, talvez por ter sido a figura dada como ponto 

de partida da atividade, bloqueando a produção de superfícies diferentes do retângulo. Esta 

dificuldade também foi percebida por D’Amore e Fandiño (2007), como citamos no capítulo 

1, em que tanto professores quanto alunos se concentram em utilizar polígonos convexos nas 

suas representações e, em particular, esses são retângulos. 

 

3.2.3 Considerações sobre a Sequência 

 

Diante do fato de a sequência ter sido realizada em grupo, entendemos que, se por um 

lado as discussões foram enriquecedoras, por outro, não podemos afirmar que as dificuldades 

que se apresentaram ao longo da sondagem foram todas sanadas, como por exemplo, na 

comparação de áreas com figuras, através da sobreposição. 

A dificuldade em dissociar área e perímetro ainda está presente, como percebido na 

atividade 5 da sequência. Os indícios de concepção numérica ainda estão presentes, seja com 

a necessidade de introduzir uma unidade de medida, com o uso de fórmulas ou na dificuldade 

em associar o par (número, unidade de medida), de acordo com a grandeza a que se refere. 
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Também, como citamos anteriormente, o fato de alguns alunos terem modificado suas 

respostas diante das discussões internas ao grupo, ou com o grupo-classe, mesmo solicitado 

que utilizassem canetas com cores diferentes, nos deixa sem elementos para avaliar a 

aquisição desses conhecimentos, se foram, de fato, significativas ou não. 

Ao término da aplicação da sequência, os alunos vivenciaram o capítulo 12 – áreas e 

perímetros, do livro didático adotado na escola que, como já visto na análise documental, 

privilegia situações que envolvem o quadro numérico. Mesmo as atividades que envolvem a 

decomposição, estavam associadas à aplicação das fórmulas das áreas do quadrado e do 

retângulo. 

Como, na evolução da pesquisa, o piloto passou a ser considerado a própria sequência, 

sentimos a necessidade de ampliar a nossa análise com outros instrumentos, como um teste, 

de forma que pudéssemos realizar uma análise comparativa do que os alunos apresentaram 

antes e após do trabalho realizado com a sequência de atividades e o livro-texto. Desta forma, 

após um determinado período poderíamos propor situações que retomassem e aprofundassem 

os conceitos de área e perímetro, verificando se esses conhecimentos tinham sido construídos 

de forma significativa, e as dificuldades que permaneciam. 
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CAPÍTULO 4 AVANÇOS E ENTRAVES NA CONCEITUALIZAÇÃO DE ÁREA E 

PERÍMETRO NO 3º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Como afirmamos nas considerações do capítulo anterior, após a aplicação da 

sequência de atividades percebemos a necessidade de ampliar a nossa análise com outros 

instrumentos, de modo a verificar os conhecimentos que ficaram retidos e as dificuldades que 

se mantiveram presentes. 

Também observamos que algumas dificuldades apresentadas nas pesquisas anteriores 

estavam presentes em nossos estudos, como pudemos verificar com a sondagem e a 

sequência. Assim, entendemos que nossas análises deveriam agora estar centradas nesses 

pontos de resistência: a invariância das áreas, a ordenação de comprimentos, a 

impossibilidade de medir a área de uma superfície com uma quantidade finita de superfícies 

unitárias, a dissociação entre área e perímetro, e os indícios de concepção numérica. 

Deste modo, aplicamos um teste composto de 6 atividades, sendo mantidas as 4 

atividades da sondagem e 2 que foram inseridas, diante da dificuldade em dissociar área e 

perímetro que se apresentou nos estudos anteriores, sendo essas novas atividades uma, com a 

presença de figura, e outra, sem a presença de figura. 

A nossa análise foi dividida em dois momentos: inicialmente uma comparação entre a 

sondagem e o teste, verificando os avanços e entraves diante dos pontos de resistência. E, em 

seguida, apresentamos as 2 novas atividades que fizeram parte do teste, bem como a sua 

análise a priori e a posteriori, considerando aqui a dissociação entre área e perímetro. 

É importante destacar que até a aplicação do teste toda a turma ainda não tinha 

trabalhado com o capítulo 12 do livro didático do 7º ano, que aborda os conceitos de área e 

volume. 

O teste foi aplicado em 27/09/09, com a duração de duas horas-aula, em uma turma 

com 31 alunos, do 7º ano do ensino fundamental, realizado nos moldes da sondagem, 

individualmente, sem consulta, sendo as atividades entregues uma a uma. Cada aluno recebeu 

os instrumentos barbante e papel vegetal, e não foi permitido o uso de outros instrumentos de 

medida, de calculadora, bem como do livro didático, o que se justifica considerando que a 

nossa intenção com as atividades era verificar os avanços e entraves existentes, após a 

aplicação da sequência de atividades. 
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4.1 Análise comparativa entre a Sondagem e o Teste 

 

Registramos avanços nas resoluções das atividades da sondagem para o teste, 

conforme pode ser observado no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 2: Análise Comparativa das respostas entre a Sondagem e o Teste 

 

Houve uma redução, tanto no índice de respostas em branco quanto no de respostas 

erradas, e podemos observar que em algumas situações a melhora foi significativa, como na 

situação de comparação de áreas (2(a)), de produção de figuras com uma área dada (3(a)) e de 

ladrilhamento (4(d)), todas na malha quadriculada. Porém, também tivemos aumento de 

respostas erradas na comparação de áreas (1(c)), e na situação de comparação de perímetros 

2(b). 
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4.1.1 A invariância das áreas  

 

Com relação à invariância da área, na atividade 1, observamos que apenas 1 aluno 

manteve o procedimento da sobreposição, comparando as figuras através da grandeza área em 

todos os itens, tanto na sondagem quanto no teste. 

A diversidade de atributos considerados pelos alunos nesta atividade nos remete à 

formulação da questão, quando percebemos que o comando se prestava a essa ambiguidade. 

Observamos que, mesmo no teste, o índice de alunos que acertaram os itens da 

atividade foi reduzido, sendo privilegiada a comparação das figuras através da grandeza 

perímetro. 

Houve um aumento dentre os alunos que demonstram conhecer a invariância dos 

comprimentos, quando realizaram nesta atividade a comparação dos perímetros, fazendo uso 

do barbante, observando que o perímetro é o comprimento do contorno das figuras. Um fato 

positivo foi que perceberam que figuras prototípicas e figuras não-prototípicas possuem 

contorno, e que este tem comprimento. 

Apenas 1 aluno manteve o atributo área para responder a todos os itens da atividade 1, 

tanto da sondagem quanto do teste, e 2 alunos obtiveram avanços na resolução desta atividade 

quando, na sondagem, ora realizaram as comparações das áreas, ora dos perímetros, e no teste 

migraram para a comparação das áreas, conforme podemos constatar nos protocolos do aluno 

A03, na sondagem e no teste, a seguir: 
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Figura 36: Protocolo SA03Ativ1     Figura 37: Protocolo TA03Ativ1
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Na tabela abaixo, temos as várias estratégias utilizadas pelos alunos, a partir do 

conceito considerado. É importante destacar que no item 1(a), como o quadrado e o retângulo 

são figuras já conhecidas dos alunos e, no contexto escolar são apresentadas inclusive para a 

introdução do uso de fórmulas para o cálculo de área, tivemos 03 alunos na sondagem que 

utilizaram essa estratégia, e estabeleceram unidades de medida, com a introdução do campo 

numérico. No teste foram 5 os alunos que utilizaram as fórmulas. 

Porém esta estratégia não foi mantida nos itens 1(b) e 1(c) por se tratarem de figuras 

geométricas que não são usualmente apresentadas aos alunos, como também as suas 

respectivas fórmulas para o cálculo de áreas, conforme apresentado abaixo:  

 

  Tabela 13: Procedimentos utilizados na Atividade 1 da Sondagem e do Teste 

  Conceitos Área Perímetro Projeção Diâmetro 

  Estratégia Sobreposição Decomposição Fórmula Contorno Largura Altura Diâmetro 

1a 
Sondagem 3 0 3 16 2 0 0 
Teste 2 0 5 19 0 0 0 

1b 
Sondagem 3 0 0 16 4 0 2 
Teste 2 2 0 21 1 0 0 

1c 
Sondagem 1 1 0 19 1 2 0 
Teste 3 2 0 21 0 0 0 
 

 

Também na atividade 2, foi possível verificar um avanço com relação à invariância 

das áreas no item 2(a) quando no teste, todos os alunos utilizaram a comparação das áreas, 

por decomposição e recomposição das figuras, e 19 alunos (73,1%) acertaram todos os pares 

de figuras de mesma área, e 7 alunos (26,9%) acertaram pelo menos um par de figuras que 

possuía mesma área. 

Já com relação à invariância dos comprimentos constatamos que os alunos 

apresentam uma dificuldade em perceber que ao modificar uma figura, embora a sua área não 

se altera, o perímetro é alterado, quando se apóiam no teorema-em-ação falso: “duas 

superfícies equidecomponíveis possuem o mesmo perímetro”, conforme protocolo a seguir: 



110 
 

 

 

   Figura 38: Protocolo TA30Ativ2 

Observamos que o aluno considera o perímetro da nova região poligonal, construída a 

partir da decomposição da figura inicial para o cálculo das áreas. Está aqui visível a 

incompreensão da diferença entre as medidas do lado e da diagonal de um quadrado, como 

abordaremos no item a seguir.  

 

4.1.2 A ordenação de comprimentos 

 

A dificuldade em ordenar comprimentos foi observada nas atividades 2(b) e 3(b), 

quando na determinação do perímetro das figuras, alguns alunos mobilizam o teorema-em-

ação falso: “dado um quadrado de lado l, a medida do lado, a medida da diagonal, e a medida 

do arco de circunferência de raio l, são todas iguais a l”. 



 

 

Na atividade 2(b), os alunos migraram da comparação com comprimentos diferentes, 

inclusive com valores numéricos, para considerar que os comprimentos são de mesma 

medida, conforme tabela abaixo:

Tabela 14: Comparação entre os procedimentos adotados no item 2b da Sondagem e do 

 
Atividade 

Sondagem

Teste

  

Abaixo, apresentamos os protocolos de um mesmo aluno que considera os 

comprimentos diferentes na Sondagem, e diz não saber fazer no Teste.

 

Figura 39
 
 

 
Figura 40

Esta dificuldade também se fez presente na

aumento no quantitativo de alunos que consideraram os comprimentos do lado e da diagonal 

de um quadrado com mesma medida, como mostra a tabela abaixo:

 

Tabela 15: Comparativo entre os comprimentos 

Atividade 3b 

Sondagem 

Teste 

Na atividade 2(b), os alunos migraram da comparação com comprimentos diferentes, 

méricos, para considerar que os comprimentos são de mesma 

medida, conforme tabela abaixo: 

: Comparação entre os procedimentos adotados no item 2b da Sondagem e do 
Teste 

Atividade 
2b 

l,d1,d2,a 
iguais 

l,d1,d2,a 
diferentes 

Sondagem 5 5 

Teste 7 4 

Abaixo, apresentamos os protocolos de um mesmo aluno que considera os 

comprimentos diferentes na Sondagem, e diz não saber fazer no Teste. 

39: Protocolo SA20Ativ2 

40: Protocolo TA20Ativ2 
 

Esta dificuldade também se fez presente na atividade 3(b), quando ocorreu um 

aumento no quantitativo de alunos que consideraram os comprimentos do lado e da diagonal 

de um quadrado com mesma medida, como mostra a tabela abaixo: 

: Comparativo entre os comprimentos no item 3(b) na Sondagem 

Lado e diagonal 
têm mesma 

medida 

Lado e diagonal 
tem medidas 

diferentes 

6 8 

19 2 

111 

Na atividade 2(b), os alunos migraram da comparação com comprimentos diferentes, 

méricos, para considerar que os comprimentos são de mesma 

: Comparação entre os procedimentos adotados no item 2b da Sondagem e do 

Abaixo, apresentamos os protocolos de um mesmo aluno que considera os 

 

 

atividade 3(b), quando ocorreu um 

aumento no quantitativo de alunos que consideraram os comprimentos do lado e da diagonal 

na Sondagem e no Teste 



 

 

 

Inclusive, alguns alunos que compararam perímetros na Sondagem migraram para o 

conceito de área, mostrando uma 

uma possibilidade associada ao recurso da malha quadriculada, que pode ser vist

protocolo apresentado na figura 35, anteriormente. Se por um lado favorece as 

decomposições e composições das sup

das áreas, enquanto grandeza unidimensional, por outro lado, não deixa visível a 

bidimensionalidade de uma superfície, poligonal ou não, com as suas características e 

propriedades. 

A seguir, apresentamos os protocolos da Sondagem e do Teste de um mesmo aluno, 

que migra do conceito de perímetro para o conceito de área.

        

Figura 41

 

Inclusive, alguns alunos que compararam perímetros na Sondagem migraram para o 

conceito de área, mostrando uma dificuldade em dissociar área e perímetro. Destacamos aqui 

uma possibilidade associada ao recurso da malha quadriculada, que pode ser vist

protocolo apresentado na figura 35, anteriormente. Se por um lado favorece as 

decomposições e composições das superfícies, possibilitando a compreensão da invariância 

das áreas, enquanto grandeza unidimensional, por outro lado, não deixa visível a 

bidimensionalidade de uma superfície, poligonal ou não, com as suas características e 

apresentamos os protocolos da Sondagem e do Teste de um mesmo aluno, 

que migra do conceito de perímetro para o conceito de área.  

                                

 

41: Extrato de protocolo de SA23Ativ3 
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Inclusive, alguns alunos que compararam perímetros na Sondagem migraram para o 

dificuldade em dissociar área e perímetro. Destacamos aqui 

uma possibilidade associada ao recurso da malha quadriculada, que pode ser vista no 

protocolo apresentado na figura 35, anteriormente. Se por um lado favorece as 

erfícies, possibilitando a compreensão da invariância 

das áreas, enquanto grandeza unidimensional, por outro lado, não deixa visível a 

bidimensionalidade de uma superfície, poligonal ou não, com as suas características e 

apresentamos os protocolos da Sondagem e do Teste de um mesmo aluno, 
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Figura 42: Extrato de protocolo de TA23Ativ3 

  
 O aluno já assimilou a situação de produção de figuras distintas com uma área dada, 

porém o conflito com relação aos perímetros permanece. 

 

4.1.3 A impossibilidade de medir a área de uma superfície com uma quantidade finita de 

superfícies unitárias 

 

Observamos que houve uma melhora no desempenho dos alunos, com a diminuição de 

respostas erradas na atividade 4 do Teste, em comparação com a Sondagem, embora aumente 

o número de questões parcialmente corretas, PC, que seriam as respostas em que os alunos 

não consideram o par (número, unidade de medida) como resposta para área, e apenas 

indicam o valor numérico. 

Facco (2003, p. 68) já tinha observado que alunos forneceram apenas os números 

como resposta da área de figuras, sem fazer referência à unidade de medida utilizada. Esta 

dificuldade também foi percebida por nós, desde a sondagem quando, nesta atividade, os 

alunos respondem apenas com o número, o que mostra uma dificuldade do pondo de vista 

dimensional, segundo Baltar (1996). 

O gráfico a seguir apresenta a comparação entre a Sondagem e o Teste, com a 

distribuição das respostas. 



114 
 

 

 

Gráfico 3: Análise comparativa das respostas da atividade 4 da Sondagem e do Teste 

 

Alguns alunos não conseguem se distanciar da concepção geométrica, quando a 

superfície unitária tem uma determinada forma, ao achar que a possibilidade de medida de 

uma superfície dependa desta ser ou não ladrilhável por um número finito de peças da forma 

da superfície unitária, como afirmaram nas suas pesquisas Douady e Perrin-Glorian (1989).  

Observamos um avanço no item 4(d), da Sondagem para o Teste, embora 9 alunos 

(34,6%) ainda tenham apresentado dificuldade visto que a superfície unitária é um triângulo 

isósceles, como no protocolo abaixo: 

 

 

Figura 43: Extrato de protocolo de SA21Ativ4d 

Mesmo no Teste o aluno não consegue perceber a possibilidade de sobreposição e de 

decomposição da figura, ainda preso à ideia de medida conforme protocolo abaixo: 
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Figura 44: Extrato de protocolo de TA21Ativ4d 

Observamos a dificuldade em perceber a invariância da área de uma figura, 

independente da unidade de medida considerada, como na atividade 4, o que confirma a 

necessidade de diferenciar o número da grandeza. 

 

4.1.4 A dissociação entre área e perímetro 

 

Observamos que o índice de acertos no item 2(a), referente à área das figuras, foi 

maior que com relação ao perímetro, tanto na Sondagem quanto no Teste. Já com relação ao 

perímetro, no item 2(b), houve um maior índice de erros no Teste, o que confirma pesquisas 

anteriores, como Douady e Perrin-Glorian (1989), Baltar (1996), Melo (2003), dentre outros. 

Melo (2003, p. 111) verificou em suas atividades que ao propor as comparações de área antes 

das comparações de perímetro, não houve mudança significativa nos resultados. E coloca 

como hipótese que “este fato está fortemente relacionado com a não dissociação entre área e 

perímetro”. 

Douady e Perrin-Glorian (1989), ao abordarem a necessidade de distinguir área de 

perímetro, afirmam que para alguns alunos o perímetro é uma outra medida de superfície: “A 

associação precoce da superfície ao número favorece a indissociabilidade entre área e 

perímetro”. 

Também observamos que o fato de apresentarmos figuras geométricas não 

comumente abordadas no contexto escolar evidenciou que os alunos foram levados a 

considerar os pontos de inflexão e os vértices, o que ressalta a não compreensão das 

características das figuras geométricas, como já foi citado em Santos (1999). 

Na atividade 3 observamos que após o teste, o índice de acertos com relação à 

produção das figuras aumentou em 50%, mas permanecem as dificuldades com relação à 

comparação entre os perímetros das figuras, o que reforça a necessidade de trabalhar a 

dissociação entre área e perímetro, e as propriedades das figuras geométricas, conforme 

citado anteriormente, e exemplificado em extratos de protocolos (Figuras 38 e 39, p. 108 e 

109 deste capítulo). 
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4.1.5 Indícios de concepção numérica 

 

O uso de fórmulas para determinar a área de uma superfície foi introduzido na 

atividade 1(a), que envolvia superfícies usuais e que são utilizadas para a introdução do 

cálculo das áreas nos livros didáticos. 

Na Sondagem, nos itens 4(a) e 4(b), 7 alunos utilizam a fórmula para o cálculo da área 

do quadrado Q, e no Teste a fórmula foi mantida por apenas 1 aluno. Entendemos que as 

fórmulas devem ser utilizadas, porém sem reforçar o aspecto mecânico como é evidenciado 

no contexto escolar, mas enquanto um “conceito”, como afirma Teles (2007), e por também 

contribuírem para a construção do conceito de área enquanto grandeza. 

Na atividade 4, com os itens em que as unidades de medida eram figuras mais usuais, 

a concepção numérica foi mais presente, quando os alunos passam a considerá-las sem a 

unidade de medida, com centímetro (cm) ou centímetro quadrado (cm²), já que o quadrado Q 

deixa à mostra uma malha quadriculada, como podemos verificar nos protocolos a seguir: 

 

 

Figura 45: Extrato de protocolo da SA23Ativ4b 

 

 

 

Figura 46: Extrato de protocolo do TA21Ativ4b 

 

O fato de desconsiderar a unidade de medida apresentada confirma uma dificuldade de 

compreensão da área enquanto grandeza, entendendo que apenas o valor numérico é 

suficiente para identificar a área solicitada. Na figura 43 o aluno apresenta ainda, segundo 
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Baltar (1996), uma dificuldade do ponto de vista dimensional, quando associa a unidade 

centímetro quadrado para designar a área do quadrado Q. 

Esta dificuldade também pode ser observada na atividade 6 da sequência quando, na 

produção de figuras variando a área e/ou o perímetro, com unidades de medidas 

convencionais, os alunos ora apresentaram apenas o valor numérico como resposta, ora com a 

unidade de medida inadequada, o que reforça a observação de Bellemain e Lima (2002, p. 

27), como uma “consequência do uso inadequado de unidades”, pela introdução precoce do 

uso de unidades de medidas convencionais. 

 

4.2 As atividades 5 e 6 do Teste 

 

 Passamos a apresentar as atividades 5 e 6, bem como suas análises a priori, visto que 

foram acrescidas às atividades da Sondagem, como explicitado anteriormente. 

 

4.2.1 Análise a priori das atividades 5 e 6  
 
 

ATIVIDADE 519 
Usando as sete peças do Tangram, Rosa fez esta figura               e Pedro fez  

 

esta outra figura  

 

 

 
Alunos de uma turma de sétimo ano fizeram as seguintes afirmações sobre a área e o 
perímetro das figuras de Rosa e Pedro. Você concorda com eles?  Explique sua resposta. 
 
André: A área da figura de Rosa é menor que a área da figura de Pedro. 

Concordo (   )    Discordo (   ) 

      

 

       Rita: As áreas da figura de Rosa e da figura de Pedro são iguais.  

Concordo (   )    Discordo (   ) 

 

                                                 
19 Atividade adaptada do SAEPE 2003. 
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Joana: Os perímetros das figuras de Rosa e de Pedro são iguais.  

Concordo (   )    Discordo (   ) 

 
 
Luiz: O perímetro da figura de Rosa é menor que o perímetro da figura de Pedro.  
Concordo (   )    Discordo (   ) 

 

A atividade 5 é composta de quatro itens, e para cada um deles o aluno deverá 

concordar ou discordar, e justificar a sua resposta. Os itens (5a) e (5b) abordam situações de 

comparação de áreas de figuras, e os itens (5c) e (5d) abordam situações de comparação de 

perímetro de figuras, sem unidades de medida. A variável de situação considerada é com 

relação à forma da figura, que assume duas situações distintas de acordo com a arrumação das 

sete peças do tangram. Ou as peças estão todas arrumadas na forma de um quadrado, ou estão 

“espalhadas”, numa figura semelhante a um gato. 

O objetivo desta atividade é verificar se o aluno percebe a invariância da área através 

do procedimento da decomposição e recomposição, através do teorema-em-ação verdadeiro: 

“a área é o lugar ocupado por uma superfície” e “duas superfícies equidecomponíveis têm 

mesma área”. O procedimento errôneo seria o aluno considerar que, embora as duas figuras 

sejam formadas pelas mesmas peças, a que ocupa mais espaço tem maior área, apoiado no 

teorema-em-ação falso: “se duas superfícies S e S’ são equidecomponíveis, de modo que S’ é 

mais “compacta” que S, então A(S) > A(S’)”. 

Com relação aos perímetros, o objetivo é verificar a variação do perímetro em função 

das diferentes figuras construídas com as mesmas peças. O aluno deverá considerar que “a 

área e o perímetro de duas superfícies não variam no mesmo sentido”. Como procedimento 

errôneo, seria considerar que se as duas figuras possuem a mesma área o perímetro não se 

altera, apoiado o teorema-em-ação falso: “a área e o perímetro de uma superfície variam no 

mesmo sentido”, ou “ se duas superfícies têm mesma área têm mesmo perímetro”. 

 Os conceitos centrais envolvidos na atividade são: peças, figura, superfície, área, 

perímetro, comprimento, retângulo isósceles, quadrado, paralelogramo, ângulo reto, ângulo, 

lado, paralelismo, rotação, menor, maior, igual. 
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ATIVIDADE 6 

Os alunos de uma turma de sétimo ano estudavam o conteúdo áreas e perímetros. Veja o que 
alguns deles afirmaram: 
 
Bruna: Duas figuras de mesma área têm que ter mesmo perímetro. 
Daniela: O perímetro da figura aumentou, mas a área não precisa aumentar. 
Guilherme: Os retângulos podem ter os perímetros iguais e as áreas diferentes. 
Jorge: Se a área do retângulo aumentou, então é claro que o perímetro também aumentou. 
            O que você acha do que dizem esses alunos: você concorda ou discorda? 

            Explique porque a cada vez. Você pode usar desenhos nas suas explicações. 

 

  Concordo com Bruna (   )     Discordo de Bruna(   )  
 

  Concordo com Daniela (   )    Discordo de Daniela(   )  
 

  Concordo com Guilherme (   )    Discordo de Guilherme (   )  
 

  Concordo com Jorge (   )    Discordo de Jorge(   )  
 

 

A atividade 6 é composta de quatro afirmações que abordam situações de comparação 

entre áreas e perímetros, e tem como objetivo verificar se o aluno dissocia a área do perímetro 

sem a presença das figuras. Para cada item o aluno deverá justificar se concorda ou discorda 

com cada afirmação. A variável de situação considerada é com relação à forma da figura, que 

assume duas possibilidades, retângulos ou figuras quaisquer, apresentadas no texto através da 

representação linguística. 

Alguns dos conceitos centrais envolvidos nos procedimentos são: figura, área, 

perímetro, comprimento, retângulo, lado. 

 

4.2.2 Análise a posteriori das atividades 5 e 6 

 

 Realizamos a análise a posteriori das duas atividades em conjunto com o objetivo de 

verificar se os procedimentos e teoremas-em-ação desenvolvidos na atividade 5 com a 

presença da figura seriam modificados na atividade 6, numa situação sem presença da figura, 

em que dois itens tratam do retângulo, e dois de superfícies quaisquer. 
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Ao comparar os itens 5(b), 5(c) e 6(a), que abordam as áreas e perímetros iguais das 

figuras, podemos verificar que 21 alunos (80,76%) não apresentam dificuldade em dissociar a 

área do perímetro, apoiados no teorema-em-ação verdadeiro “duas figuras de mesma área 

podem possuir perímetros diferentes”. 

 

Gráfico 4: Comparação entre as respostas das atividades 5(b), 5(c) e 6(a) 
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Figura 47: Protocolo TA18Ativ5 

 O aluno considera que por ter usado as mesmas peças a área e o perímetro são 

invariantes, utilizando um teoremas-em-ação verdadeiro para a comparação das áreas, “duas 

superfícies equidecomponíveis têm mesma área”, e um falso para a comparação dos 

perímetros: “duas superfícies equidecomponíveis têm mesmo perímetro”, associando o 

perímetro a área. 
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Figura 48: Protocolo TA17Ativ5 

O aluno verifica a invariância das áreas pelo teorema-em-ação verdadeiro: “duas 

superfícies equidecomponíveis têm mesma área” e observa que o perímetro pode ser alterado 

quando as peças são rearrumadas, verificando com o barbante qual das duas figuras tem maior 

perímetro, com o teorema-em-ação verdadeiro: “a figura de maior contorno tem maior 

perímetro”. 
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 Já nos itens 5(a), 5(d) e 6(b), que abordam a variação das áreas e perímetros no mesmo 

sentido, observamos uma redução nas respostas corretas. No item 5(a), 20 alunos (76,9%) 

afirmam concordar com a afirmação de André, apoiados no teorema-em-ação verdadeiro: 

“duas superfícies equidecomponíveis têm mesma área”. Ao serem questionados com a 

afirmação de Daniela: O perímetro de uma figura aumentou, mas a área não precisa 

aumentar”, no item 6(b), apenas 16 alunos (61,5%) concordam, o que torna visível a 

dificuldade em dissociar área e perímetro, como pode ser observado no gráfico comparativo 

das respostas a seguir: 

 

 

Gráfico 5: Comparação entre as respostas das atividades 5(a), 5(d) e 6(b) 

 

Como exemplo, o protocolo do aluno A17, que na atividade 5, conforme apresentado 

na figura 45, numa situação em que a figura está presente, verifica que a área e o perímetro 

não necessariamente variam no mesmo sentido. Já na atividade 6, conforme protocolo a 

seguir, embora justifique corretamente os itens 6(a) e 6(c) com o uso de figuras, não consegue 

manter a afirmação nas situações de generalizações. 
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Figura 49: Protocolo TA17Ativ6 

Salientamos que a atividade 6, além de ser uma situação sem a presença da figura, tem 

na afirmação de Daniela um caso mais geral, quando considera uma “figura qualquer”. 

Dentre as situações que abordam a dissociação entre áreas e perímetros temos situações 

diferenciadas pela variável de situação figura, que ao longo do nosso estudo pode ser 

observada com a sua presença ou não. Nas atividades 2 e 3 da Sondagem e do Teste, e na 



125 
 

 

atividade 4 da sequência, tivemos a presença da figura com o suporte da malha quadriculada. 

Já na atividade 5 tivemos a presença de figuras sem o suporte da malha quadriculada, e na 

atividade 6, sem a presença da figura, que aborda o retângulo ou uma figura qualquer. 

Santos (2005) afirma que a ausência de figuras, no caso específico do paralelogramo, 

pode acarretar dificuldades no cálculo da área. Concordamos com a pesquisadora, diante dos 

resultados obtidos na nossa pesquisa, quando na atividade 6, sem a presença de figuras, os 

alunos apresentaram um menor índice de acertos. 

Nas afirmações de Guilherme -“ os retângulos podem ter os perímetros iguais e as 

áreas diferentes” no item 6(c), e de Jorge - “se a área do retângulo aumentou, então é claro 

que o perímetro também aumentou” no item 6(d), surgiram dificuldades do ponto de vista 

variacional, ou seja, que o perímetro e a área devem variar no mesmo sentido, como constata 

Baltar (1996). 

Nas afirmações dos itens 6(a) e 6(b) os alunos obtiveram um maior índice de acertos, 

porém vale destacar que embora nesses itens as afirmações se referem a figuras quaisquer, 8 

alunos (30,76 %) tinham apenas retângulos desenhados nas suas justificativas.  

 

 
  Gráfico 6: Índice de acertos e erros da atividade 6 do Teste 

Alguns teoremas-em-ação falsos faziam parte da justificativa de cada afirmação. Com 

efeito, os teoremas mais utilizados foram: “a área e o perímetro de uma superfície variam no 

mesmo sentido” por 19 alunos (73,08%), e “a área e o perímetro de um retângulo variam no 

mesmo sentido” por 16 alunos (61,54%), o que reforça a dificuldade já apresentada em 

pesquisas anteriores, na compreensão dos conceitos de área e perímetro. 

A seguir, o protocolo de um aluno que evidencia os teoremas-em-ação utilizados: 
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Figura 50: Protocolo TA09Ativ6 

 O aluno apresenta uma dificuldade em dissociar área e perímetro usando o teorema-

em-ação falso: “ a área e o perímetro de uma superfície variam no mesmo sentido”.  
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4.3 Entrevistas 

 

O objetivo das entrevistas realizadas com quatro duplas de alunos foi de esclarecer 

como alguns alunos haviam pensado, e não necessariamente provocar mudanças nas 

estratégias de resolução das duplas, sobre os pontos levantados anteriormente: a invariância 

da área, a ordenação de comprimentos, a impossibilidade de medir a área de uma superfície 

com uma quantidade finita de superfícies unitárias, a dissociação entre área e perímetro, e os 

indícios de concepção numérica. 

 

4.3.1 A escolha das duplas 

 

As duplas foram formadas com base nos seguintes critérios: os alunos deveriam 

pertencer a grupos distintos ao longo da aplicação da sequência, e terem utilizado estratégias 

diferentes para uma mesma atividade do teste. Foram escolhidas cinco duplas, cada uma 

identificada por um número e o par de alunos que a compõe: D1 (A02, A14), D2(A07, A18), 

D3 (A04, A19), D4(A03, A24), e D5(A06, A28). A dupla D2 não pode participar por motivos 

superiores às nossas possibilidades, o que nos fez trabalhar com 4 duplas. 

 

4.3.2 A escolha dos protocolos 

 

Os protocolos (Apêndice D) da entrevista tiveram sua origem nas resoluções dos 

alunos, construídos a partir da observação das estratégias utilizadas ao longo dos estudos. 

Foram propostos dois tipos de protocolos: 

a) protocolos que as duplas deveriam resolver (adaptação da atividade 1 da sondagem e do 

teste, e repetição da atividade 6 aplicada no teste), identificado por EDnºPA, E – Entrevista; 

Dnº - Dupla e seu número; PA – protocolo da atividade A. 

b) protocolos que apresentam resoluções de alguns alunos, sem identificação e com 

adaptações, para que a dupla responda se concorda ou discorda das resoluções apresentadas, e 

justifique suas escolhas (atividades 2, 3, 4 da sondagem e do teste, e atividade 5 do teste). Nas 

situações 3 e 4, os alunos recebiam mais de um protocolo da mesma situação, identificados 

por EDnºPs.nº/A, E – Entrevista; Dnº - Dupla e seu número; Ps.nº – protocolo da situação s de 

número n, e /A – com a resolução de um aluno. 

Cada protocolo apresentava espaços para registro das justificativas e/ou 

esclarecimentos das respostas a serem apresentadas pelas duplas. Naqueles do primeiro grupo, 
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que as duplas iriam resolver, a entrevistadora solicitava que a dupla explicasse como tinha 

resolvido a questão. Nos que apresentavam resoluções de alunos, a entrevistadora lançava a 

seguinte pergunta: “Eu não entendi muito bem como esses alunos responderam. Vocês podem 

me ajudar a esclarecer?”. 

 O quadro a seguir mostra a classificação dos protocolos, por situação: 
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Quadro 7: Classificação dos protocolos da Entrevista, por situação 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO 
 

PROTOCOLO PARA RESOLVER (Ps) / 
PROTOCOLO DE ALUNO (Ps/A) 

  
  

1.Comparação de áreas de 
superfícies 
sem unidade de medida  

                                   P1 
  

 

  
2.a) Comparação de áreas de 
duas figuras desenhadas sobre 
a malha quadriculada, com 
unidade de medida não-
convencional 
2.b) Comparação de perímetro 
de duas figuras desenhadas 
sobre a malha quadriculada, 
com unidade de medida não-
convencional 

 P2/A   2a - a resposta está correta 
  
            2b - a resposta está errada 
  
  

  
  
  
  

  

3.a) Produção de figuras na 
malha quadriculada, com a 
área dada, com unidade de 
medida não-convencional 
  
  
  
  
  
3.b) Comparação dos 
perímetros das figuras 
produzidas na malha, com 
unidade de medida não-
convencional 
  

 P3.1/A    3a - as figuras produzidas estão erradas 
                 3b - afirma que o perímetro depende do 
                         número de quadradinhos 

  

  
  

P3.2/A    3a - as figuras estão corretas 
               3b - afirma ter o mesmo perímetro por ter 

a mesma área. 

  
  

  
P3.3/A    3a - as figuras estão corretas  
               3b - o perímetro está correto e considera 

lado de quadrado ≠ diagonal de  
quadrado 

Caso a dupla responda 
satisfatoriamente este 

protocolo, é passado para a 
atividade 4 

P3.4/A     3a – as figuras estão corretas 
                 3b – o perímetro está associado aos três 

quadrados 
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Quadro 7: Classificação dos protocolos da Entrevista, por situação (continuação) 

 

SITUAÇÃO 
 

PROTOCOLO PARA 
RESOLVER (Ps) 

PROTOCOLO DE ALUNO 
(Ps/A) 

  
  

4.Medida de área de figura com 
unidade de medida não-
convencional,  
por ladrilhamento 
  
  
  

(P4.1/A)     4 - a resposta está errada 
  

  
 
 

Caso a dupla responda  

satisfatoriamente este  
protocolo, é passado para 

a atividade 5. 

 (P4.2/A) - a resposta está correta   
  

5.Dissociação entre área e 
perímetro, com figura 

(P5/A) - A resposta está correta 
  

  
  

6.Dissociação entre área e 
perímetro, sem figura 

(P6) 
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4.3.3 A análise das Entrevistas 

 

Durante as entrevistas, que foram gravadas, cada dupla recebia um protocolo por vez, 

que foram entregues na ordem apresentada anteriormente, discutia e registrava suas 

conclusões. Ao término de cada atividade a entrevistadora solicitava que a dupla explicasse a 

sua resolução, passando para a seguinte.  

A dupla poderia solicitar da entrevistadora qualquer um dos protocolos respondidos 

anteriormente, no caso de querer reconsiderar alguma resposta fornecida anteriormente, e 

registrar a nova justificativa com outra cor de caneta. Os instrumentos disponibilizados para 

as duplas foram os mesmos da sondagem e do teste: o barbante e o papel vegetal. 

Iniciaremos apresentando a análise a priori e a posteriori dos protocolos da Entrevista, 

para cada um dos pontos de dificuldades, levantados anteriormente. A invariância das áreas, 

com os protocolos P1 e P2a/A; a ordenação dos comprimentos, com P2b/A; a impossibilidade 

de medir a área de uma superfície com uma quantidade finita de superfícies unitárias e os 

indícios de concepção numérica com P4/A; e a dissociação entre área e perímetro, com os 

protocolos P3b/A, P5/A e P6.  

 

4.3.3.1 Invariância das áreas 

 
A propriedade de a área ser invariante estava representada pelo P1, que deveria ser 

resolvido por cada dupla, e envolve a comparação de áreas de superfícies sem unidade de 

medida, e pelo P2a/A, que trazia a resposta de um aluno, na comparação de áreas de figuras 

desenhadas na malha quadriculada, com unidade de medida não-convencional.  
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P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este protocolo foi uma adaptação da atividade 1 da sondagem e do teste. Esta escolha 

se justifica devido a mais da metade da turma ter realizado as comparações das superfícies, 

mesmo após o teste, com a grandeza perímetro. As modificações realizadas foram com 

relação a novas figuras, e a solicitação da ordenação entre elas, da menor para a maior, com a 

necessidade de recorrer à transitividade da relação de ordem, o que torna a situação mais 

complexa.  

Das quatro duplas entrevistadas, três realizaram a comparação das figuras com a 

grandeza perímetro, o que mostra a dificuldade apresentada ao longo do nosso estudo. Na 

dupla D3, a aluna A19 manteve a comparação das figuras com o atributo perímetro e o aluno 
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A04 flutuou entre área, perímetro e projeções; na dupla D4, o aluno A03 migrou da 

comparação dos perímetros na sondagem para a comparação das áreas no teste, e a aluna A24 

fez o caminho inverso. Já na dupla D5, o aluno A06, nos itens em que as figuras eram 

prototípicas, comparava as áreas através do uso das fórmulas, e quando as figuras não eram 

prototípicas, a comparação realizada era dos perímetros. 

Apenas a dupla D1 realizou a comparação das áreas com procedimentos de 

decomposição e composição, representados através de desenhos, o que evidencia um avanço 

desses alunos desde a sondagem até o teste. A aluna A02, durante a sondagem, ora comparou 

área com o uso de fórmulas, ora comparou perímetro com o uso do barbante, e no teste passou 

a realizar as comparações dos perímetros. Já o aluno A14, que na sondagem flutuou entre as 

grandezas área e perímetro, no teste comparou as áreas das figuras, com o uso de fórmulas 

quando as figuras eram prototípicas, e sobreposição quando eram figuras não-prototípicas. 

Este procedimento ficou bastante visível no momento da entrevista, conforme pode ser 

observado no protocolo da dupla D1 e no extrato da entrevista, a seguir:  
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Figura 51: Extrato de Protocolo da ED1P1 

 

 

 

 

   

 

Quadro 8: extrato da Entrevista com D1 sobre o P1 

 O aluno A14 demonstra aqui a presença do contrato didático em situação de 

decomposição de figuras não-prototípicas, embora a decomposição seja considerada por ele 

um “método simples”, também é “arcaico”, ao mostrar a necessidade de medir e utilizar 

A14 – “fomos cortando, formando outras partes”. 

A02 (complementou)-: “formando outras formas a partir daquela até formar figuras 

uniformes, aí a gente calculava as áreas”.  

A14 - :“este é um método simples, arcaico, onde está se juntando as partes sem ter 

certeza, e o outro é complexo, seria medir e calcular as circunferências”. 
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fórmulas. Como o uso de fórmulas para o cálculo da área de circunferências não foi ainda 

apresentado aos alunos formalmente, ele considera este método “complexo”. 

Verificamos na análise das duas coleções, no capítulo 2, que quando propõem o 

cálculo de áreas de figuras através da decomposição, este procedimento é sempre visto como 

uma etapa que antecede a reorganização de uma figura não-prototípica em uma ou mais 

figuras prototípicas, e que possibilita ao aluno a aplicação das fórmulas para o cálculo da área 

de figuras usuais, como quadrados, retângulos e triângulos. 

Se por um lado concordamos com este procedimento para a introdução do uso das 

fórmulas, por outro lado, entendemos que situações de comparação sem a intervenção do 

quadro numérico precisam ser oportunizadas, através da equidecomposição, quando 

superfícies de formas diferentes podem ter a mesma área, contribuindo para a construção do 

conceito de área enquanto grandeza. 

No protocolo P2a/A, todas as duplas utilizaram o procedimento da decomposição e 

composição de figuras, passaram para a contagem dos quadradinhos, e afirmaram a igualdade 

das áreas. 

P2a/A 
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4.3.3.2 A ordenação de comprimentos 

 

O protocolo P2/A, apresentando a resolução de um aluno, foi uma adaptação da 

atividade 2 da Sondagem e do Teste, e apresenta apenas duas figuras formadas com lados e 

diagonais de quadrados e arcos de circunferência. Tem como objetivo verificar se os alunos 

associam a invariância da área também ao perímetro quando, no procedimento de 

decomposição e composição de uma nova figura, equivalente à inicial, utiliza o teorema-em-

ação falso, que “figuras equidecompostas possuem a mesma área, e também o mesmo 

perímetro”. 

O protocolo P2b/A apresentava uma situação de comparação de perímetros de figuras 

desenhadas sobre a malha quadriculada, com unidade de medida não-convencional, como 

podemos observar a seguir: 

P2/A 
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As duplas D4 e D5 mediram o contorno das figuras iniciais com o cordão para 

comparar os perímetros de X e Y; D3 determinou o perímetro da nova figura, obtida a partir 

da decomposição das figuras iniciais X e Y; e a dupla D1 considerou que o lado do 

quadradinho da malha (l) tem a mesma medida que a diagonal do quadradinho (d1), assim 

como tem a mesma medida que o arco de circunferência de raio l (a), o que mostra ainda a 

dificuldade na compreensão das propriedades das figuras, conforme apontado por Santos 

(1999) e Barbosa (2002). 

De todos os alunos entrevistados apenas a aluna A28, da dupla D5 mantém o 

procedimento correto de comparar os perímetros através da medida do contorno das figuras 

com o barbante, o que reafirma as indicações das pesquisas anteriores, e de Baltar (1996), 

diante da variável tipo de figura. Observamos que houve um retrocesso nessa questão, 

inclusive dos alunos que tinham acertado anteriormente, quando trocam a resposta certa por 

uma errada. 

 

4.3.3.3 A impossibilidade de medir a área de uma superfície com uma quantidade finita 

de superfícies unitárias  

 

Todas as duplas respondem satisfatoriamente ao P4.1/A, que aborda uma situação de 

medida de área de figura com unidade de medida não-convencional por ladrilhamento, sem 

necessidade de responder ao P4.2/A. Dos oito alunos entrevistados, cinco alunos afirmaram 

na sondagem não ser possível realizar o ladrilhamento e, após o teste, ainda três alunos 

mantinham a afirmação. 

As duplas D3 e D4 observam que a figura seria equivalente a três quadradinhos de 

área, por decomposição, e verificam que é possível cobrir o quadrado Q. 

Na dupla D5, o aluno A06 considera que não é possível ladrilhar o quadrado Q com a 

unidade de medida proposta, e mantém as suas afirmações desde a sondagem. Porém, a aluna 

A28 mostra que é possível, ao desenhar as peças e contar quantas unidades cabem em Q, o 

que faz com que o aluno A06 concorde com a afirmação da aluna A28. Este momento de 

conflito foi superado a partir das representações do ladrilhamento pelo desenho, que 

possibilita a compreensão de que as figuras podem ser rotacionadas e decompostas, conforme 

extrato de protocolo a seguir:  
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Figura 52: Extrato de Protocolo da ED5P4.1/A 

A dupla D1 também utiliza a representação do ladrilhamento no quadrado Q. 

Observamos que a representação simbólica contribuiu para a superação de uma dificuldade 

percebida por Rogalski (1982), que o ladrilhamento de superfícies com peças não quadradas 

nem sempre é compreendida por crianças entre 10-12 anos. 

 

4.3.3.4 A dissociação entre área e perímetro 

 
Este item será analisado a partir dos protocolos P3b/A, P5/A e P6. O P3/A estava 

subdividido em quatro protocolos, e apresenta combinações de respostas dos alunos. O 

objetivo era verificar entre as duplas a persistência de dois teoremas-em-ação falsos: “se 

dobro os lados de uma figura, dobro a sua área”, e “figuras de mesma área possuem mesmo 

perímetro”. 

O protocolo P3.1/A tem a produção de três figuras baseadas no teorema-em-ação 

falso: “se dobro os lados de uma figura, dobro a sua área”. As outras duas figuras possuem a 

mesma quantidade de quadradinhos da figura produzida inicialmente. Com relação aos 
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perímetros, a resposta está baseada no teorema-em-ação falso: “figuras de mesma área 

possuem mesmo perímetro”.  

P3.1/A 

 

 

O 2º protocolo P3.2/A apresenta figuras produzidas corretamente, com o dobro da 

área, porém a justificativa do perímetro está baseada no teorema-em-ação falso: “se todas as 

figuras têm o dobro da área, então todas têm o mesmo perímetro”. 
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P3.2/A 

 

O 3º protocolo P3.3/A apresentava uma solução correta, tanto para a produção das 

figuras com o dobro da área da figura dada, quanto para o perímetro. Caso a dupla ao chegar a 

esse protocolo, responda corretamente, ou seja, mobilize o teorema-em-ação verdadeiro: “o 

lado do quadradinho da malha(l), a diagonal do quadradinho(d1) e o arco de circunferência de 

raio l possuem medidas diferentes”, passa para o protocolo P4/A.  
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P3.3/A 

 

E o 4º protocolo P3.4/A apresentava solução correta para as áreas, mas afirmava que 

“os perímetros eram iguais porque as figuras tinham mesma área”, com um teorema-em-ação 

falso explícito. 
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P3.4/A 

 

Dentre as quatro duplas, duas respondem todos os protocolos, D1 e D3, embora sem 

apresentar dificuldades em dissociar a área do perímetro, mas por considerarem que lado e 

diagonal de quadrado possuem a mesma medida. 

Os protocolos P5/A e P6 abordam a dissociação entre área e perímetro com figura e 

sem figura, respectivamente. 

No P5/A todas as duplas conseguem verificar a dissociação entre a área e o perímetro, 

mas no P6, sem a presença da figura, apenas a dupla D1 responde satisfatoriamente. Recorre a 

desenhos e utiliza o campo numérico com o uso das unidades corretas de medida, cm para o 

perímetro, e cm² para a área, conforme protocolo a seguir: 
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Figura 53: Extrato de Protocolo da ED1P5/A 
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4.3.3.5 Indícios de concepções numéricas 

 

Inicialmente tínhamos considerado apenas o P4/A, mas, após a análise das entrevistas, 

observamos também nos protocolos P2/A, P3/A e P6. No P4/A todas as duplas consideraram 

a superfície unitária dada. No P2/A e P3/A as duplas fazem uso da concepção numérica 

quando adotam o lado da malha quadriculada como 1cm. Também fizeram o uso correto das 

unidades de medida, cm para o perímetro e cm² para a área, e da fórmula para o cálculo da 

área do retângulo no P6.  

 

4.4 Evolução das duplas 

 

Passamos a uma caracterização das duplas, para que tenhamos uma visão de sua 

evolução ao longo dos nossos estudos. 

A dupla D1 utiliza o procedimento da decomposição para comparar as áreas das 

figuras, mostrando um avanço, considerando o percurso ao longo dos estudos. Com relação à 

comparação de perímetros, fazem uso da concepção numérica quando consideram que o lado 

do quadrado da malha vale 1cm, e também a diagonal do quadrado e o arco de circunferência, 

mostrando a necessidade de rever as propriedades das figuras planas. No entanto, percebemos 

que os alunos mantêm que área e perímetro não têm relação diretamente proporcional sempre, 

mostrando um avanço com relação às respostas fornecidas no teste. 

Observamos que não houve evolução da dupla D3 na comparação de áreas de 

superfícies, da sondagem até o teste, considerando que a aluna A19 durante todo o processo 

compara os perímetros, e o aluno A04 ora compara perímetro, ora projeção horizontal, ora a 

área por decomposição. Também consideram que se uma superfície é invariante para a área, é 

invariante para o perímetro. Fazem uso da concepção numérica ao considerar que o lado do 

quadrado da malha é 1cm, e apresentam dúvidas sobre a ordenação de comprimentos. A 

dissociação entre área e perímetro com figuras é resolvida, porém a dificuldade do ponto de 

vista variacional surge na ausência das figuras, quando afirmam que se a área aumenta o 

perímetro também aumenta, e se o perímetro aumenta a área também vai aumentar. 

A dupla D4 continua apresentando dificuldade na comparação de superfícies, quando 

utiliza procedimentos perimétricos. Porém, quando a comparação das áreas está apresentada 

numa malha quadriculada, utilizam da decomposição. Percebem a ordenação dos 

comprimentos em situações que envolvem lado e diagonal de quadrado, bem como 

conseguem dissociar a área do perímetro em situações com a presença ou não de figuras.  
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A comparação de superfícies sem medidas ainda apresenta dificuldades, quando a 

dupla D5 considera a comparação dos perímetros. Consegue ordenar comprimentos e 

determinar áreas em malhas quadriculadas. Em situação de dissociação de área e perímetro 

com presença da figura, utiliza o cordão para comparar os perímetros. Sem a presença da 

figura, observamos que a dupla apresenta dificuldades. No P6, concorda com a afirmação de 

Daniela “o perímetro da figura aumentou, mas a área não aumentou” e não concorda com 

Guilherme, porque a afirmação dele “os retângulos podem ter perímetros iguais e as áreas 

diferentes”, contradiz a dela. Também concordam com a afirmação de Jorge “se a área do 

retângulo aumentou, então é claro que o perímetro também aumentou”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS 

 

Este trabalho está inserido no conjunto de pesquisas desenvolvidas pelo grupo Pró-

Grandezas, da UFPE, sobre o ensino e a aprendizagem das grandezas, em particular, as 

grandezas geométricas comprimento, área e volume desde 2000. Nosso objetivo foi investigar 

sobre a construção do conceito de área como grandeza e da relação entre área e perímetro, 

com alunos do 3º ciclo do ensino fundamental, e tem como fundamentação a teoria dos 

Campos Conceituais proposta por Vergnaud (1990) e da abordagem do conceito de área como 

grandeza sugerida por Douady e Perrin-Glorian (1989). 

Observamos que várias pesquisas mostram, mesmo em diferentes instituições e com 

diferentes sujeitos, a permanência de entraves relacionados às grandezas geométricas como, 

por exemplo: o uso inadequado das unidades de medida, a confusão entre área e perímetro, ou 

o uso de fórmulas em contextos em que elas não são válidas. 

Douady e Perrin-Glorian (1989) consideram que alguns alunos mobilizam dois tipos 

de concepções: a numérica e a geométrica. A primeira está ligada ao quadro numérico, 

quando o aluno entende a área de uma figura como um número, sem considerar a unidade. A 

segunda, a forma, quando o aluno entende a área como uma figura que, ao modificá-la 

necessariamente a sua área também é alterada. Além disso, apresentam dificuldades em 

dissociar área de perímetro, ao acreditar que qualquer modificação na área o perímetro muda 

na mesma proporção. Baltar classificou as dificuldades na dissociação dessas grandezas em 

quatro pontos de vista distintos: topológico, dimensional, computacional e variacional.  

Para reduzir essas dificuldades, Douady e Perrin-Glorian (1989) consideram que a 

abordagem do conceito de área deva partir da distinção e articulação entre os quadros: 

geométrico, numérico, e das grandezas.  

Vergnaud (1990) entende que um conceito não assume o seu significado em uma 

única classe de situações, e uma situação não pode ser analisada com um único conceito. 

Assim, o conceito de área compõe o campo conceitual das grandezas geométricas, juntamente 

com os conceitos de comprimento, perímetro, as estruturas aditivas e multiplicativas; as 

fórmulas para o cálculo do comprimento, da área, dentre outros. 

Baltar (1996) cria uma classificação para situações que dão sentido ao conceito de 

área: de comparação, de produção e de medida. Na classificação de Baltar, as situações de 

medida estavam incluídas na classe de medida. No nosso trabalho, preferimos tomar as 

situações de mudança de unidade como uma classe à parte. 
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Para alcançarmos o nosso objetivo geral, estabelecemos três objetivos específicos, 

compondo quatro estudos. O primeiro estudo consistiu em uma análise documental dos PCN e 

de duas coleções de livros didáticos para o Ensino Fundamental, com o objetivo de analisar a 

abordagem dos conceitos de comprimento e área nesses documentos. 

A análise dessas coleções de livros didáticos indicou questões que a revisão de 

literatura aponta como as situações de comparação e produção que são reduzidas, e 

enfatizadas as situações de medida e de mudança de unidade, com unidades e instrumentos de 

medidas mais usuais. As situações que abordam a dissociação entre área e perímetro estão 

presentes, embora de maneira reduzida. 

Destacamos que nos livros didáticos as situações de mudança de unidade privilegiam 

o quadro numérico, com o reconhecimento do sistema de medidas enquanto decimal, e a 

possibilidade de realizar conversões utilizando das regras desse sistema. O que difere da 

classificação proposta na nossa pesquisa, que embora o quadro numérico esteja 

necessariamente presente nas situações de mudança de unidade, não significa que os demais 

quadros não possam estar em jogo, contribuindo para a construção do conceito de área 

enquanto grandeza. 

As figuras que aparecem ao longo dos volumes das duas coleções e que tratam de área 

e perímetro na sua maioria são poligonais. 

O PCN propõe que o bloco das grandezas e medidas assuma a posição de articulador 

dos demais blocos, enfatizando o caráter numérico, da medida, que surge associada ao ato de 

medir, à utilização de instrumentos de medida e ao uso de unidades de medidas 

convencionais. A abordagem de situações envolvendo grandezas sem medidas é parte da 

construção conceitual, e sua ausência pode limitar uma compreensão mais ampla deste 

conceito. 

Em seguida, foram realizados três estudos com alunos do 3º ciclo do ensino 

fundamental de uma escola da rede pública federal, situada no estado de Pernambuco. As 

análises dos dados foram feitas com dois focos: verificar a mobilização, a cada momento, de 

invariantes operatórios verdadeiros e falsos e de representações simbólicas e inferir sobre 

entraves e avanços no processo de conceitualização de comprimento, perímetro e área como 

grandezas. Optamos por utilizar de modo articulados testes individuais, sequências de 

atividades vivenciadas em grupos e entrevistas em duplas. 

O nosso segundo objetivo específico foi identificar os conhecimentos sobre área e 

perímetro mobilizados por alunos do 3º ciclo e as formas de representação utilizadas na 
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resolução de problemas de comparação, medida, mudança de unidade e produção. Para 

alcançá-lo realizamos o segundo e o terceiro estudos. 

O segundo estudo foi composto pela sondagem, que consistiu em um teste escrito, 

composto de quatro questões, aplicado individualmente. Identificamos que nas atividades em 

que a malha quadriculada estava presente, a maioria dos alunos utilizou o cálculo de área por 

contagem dos quadradinhos, no lugar da aditividade e invariância de áreas por justaposição, o 

que demonstra a ênfase em atividades que utilizam o quadro numérico. 

A análise das variáveis de situação tipo de figura, posição da figura e unidade de 

medida, e a escolha argumentada dos seus valores trouxeram à tona entraves na aprendizagem 

da área e do perímetro que confirmam as pesquisas anteriores como: a tendência dos alunos 

em atribuir um valor numérico, mesmo quando não é necessário; pouca compreensão das 

propriedades das figuras, a confusão entre área e perímetro sob vários pontos de vista, e a 

dificuldade em compreender que a área de uma figura possui medidas diferentes quando são 

utilizadas unidades de medida de área diferentes. 

Dentre os invariantes operatórios mobilizados pelos alunos, na resolução das situações 

propostas, destacamos: “a figura de maior contorno tem maior perímetro”; “duas superfícies 

equidecompostas têm mesma área” como verdadeiros e, “a área de uma figura poligonal é 

proporcional ao comprimento dos seus lados, se dobro cada lado da figura, sua área dobra”; 

“figuras que possuem mesma área têm mesmo perímetro”, como falsos. 

O desempenho dos alunos diante da forma das representações simbólicas, linguísticas 

ou não-linguísticas, utilizadas na apresentação das questões e nas representações simbólicas 

utilizadas por eles na resolução das questões, foi superior em situações com figuras poligonais 

e em que a malha quadriculada estava presente. E sempre que possível recorrem às 

representações não-linguísticas como apoio para construção das justificativas. 

Nosso terceiro estudo foi composto de uma sequência de atividades, construída 

tomando como base os estudos anteriores, e com o objetivo de ampliar e complementar o 

conjunto de situações que são apresentadas no livro texto adotado pela turma pesquisada, e 

privilegiar a construção dos conceitos de comprimento e área enquanto grandezas. 

Por ter sido a sequência realizada em grupo, entendemos que, se por um lado as 

discussões foram enriquecedoras, por outro, não podemos afirmar que as dificuldades que se 

apresentaram ao longo da sondagem foram todas sanadas, como por exemplo, na comparação 

de áreas com figuras, através da sobreposição. As dificuldades em dissociar área e perímetro 

bem como os indícios de concepção numérica ainda estão presentes, seja com a necessidade 
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de introduzir uma unidade de medida, com o uso de fórmulas, ou na dificuldade em associar o 

par (número, unidade de medida), de acordo com a grandeza a que se refere. 

Sentimos a necessidade de ampliar a nossa análise com outros instrumentos, como um 

teste, de forma que pudéssemos realizar uma análise comparativa do que os alunos 

apresentaram antes e após do trabalho realizado com a sequência de atividades e o livro-texto. 

Passamos para o nosso quarto estudo que foi dividido em duas fases: a aplicação de 

um teste individual, com o objetivo de analisar avanços e entraves na conceitualização de área 

como grandeza, por alunos do 3º ciclo do ensino fundamental. E a realização de entrevistas 

com 4 duplas de alunos, com o objetivo de esclarecer pontos levantados nos estudos 

anteriores, e apresentar nossas conclusões e considerações finais diante dos resultados obtidos 

nesta pesquisa. 

Dentre os avanços observamos a possibilidade de ladrilhamento com malha 

quadriculada, seja com figuras poligonais ou não-poligonais, a invariância da área por 

decomposição e composição, e a mudança de unidade. 

Destacamos aqui uma possibilidade associada ao recurso da malha quadriculada que, 

se por um lado favorece as decomposições e composições das superfícies, possibilitando a 

compreensão da invariância das áreas, enquanto grandeza unidimensional, por outro lado, não 

deixa visível a bidimensionalidade de uma superfície, poligonal ou não, com as suas 

características e propriedades, bloqueando a compreensão do perímetro. 

A ordenação de comprimentos, enquanto propriedades de figuras, se apresenta 

desconhecida, ao afirmarem que o lado de um quadrado tem mesma medida que a sua 

diagonal, com a introdução de unidades de medidas. 

Ainda permanece a presença forte de procedimentos numéricos tanto para a área 

quanto para o perímetro, em situações que o quadro numérico não está envolvido, como 

percebido por Duarte (2002) e Melo (2003). Os esquemas são refeitos de modo a inseri-lo e 

chegarem à resolução de uma situação, seja com a introdução de uma unidade de medida 

convencional ou não-convencional, seja com a utilização de fórmulas, ou ainda, como 

observado por Facco (2003) e Baturo e Nason (2007), a omissão ou o uso inadequado de uma 

unidade de medida. 

A importância da representação simbólica foi caracterizada na dissociação entre área e 

perímetro, como constatado por Perrota (2001) e D’Amore e Fandiño (2007). Nas situações 

em que o quadro numérico e o quadro geométrico estavam presentes, como na atividade 6 da 

sequência, foram um avanço. Vale ressaltar que esta atividade apresentava uma figura 

poligonal usual, o retângulo. Nas situações em que o quadro geométrico estava presente mas o 
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quadro numérico estava ausente, ficaram estabilizadas, como na atividade 5 do teste e da 

entrevista, que apresentou uma figura poligonal usual, o quadrado, e uma figura poligonal não 

usual. E nas situações sem a presença do quadro geométrico e do quadro numérico, os 

entraves permaneceram. 

A nossa intenção ao disponibilizar o barbante e o papel vegetal foi bloquear o quadro 

numérico, e de verificar que procedimentos seriam utilizados pelos alunos. Sabemos que estes 

recursos são pouco explorados em sala de aula, assim como pouco indicados conforme 

percebemos na nossa análise documental, tanto nos PCN quanto nos livros didáticos, e é 

indicado nas pesquisas anteriores de Perrota (2001), Barbosa (2002) e Brito (2003).  

A atividade 1 da sondagem, como foi construída, deixou margem para que o aluno 

realizasse a comparação a partir de conceitos-em-ação diversos, como pode ser verificado na 

tabela 11, no capítulo 3. A comparação pode estar relacionada à quantidade de objetos que 

cabe sobre a mesa, envolvendo a área do tampo da mesa, ou a quantidade de pessoas que 

podem sentar ao seu redor, que envolve o perímetro do tampo da mesa. 

Esta classe de situação, comparação sem medida, pôde ser abordada de maneiras 

distintas na sequência e na entrevista. Na sequência, numa atividade em grupo, foi solicitada 

explicitamente a comparação das superfícies a partir da grandeza área. Na entrevista, numa 

atividade em dupla, inicialmente foi solicitada a comparação entre superfícies e quando 

questionados pela pesquisadora que explicassem a resolução, as duplas identificavam qual a 

grandeza que tinha sido considerada. Entendemos assim que, neste tipo de situação, ou 

deixamos a questão em aberto, para possibilitar que o sujeito expresse nos seus procedimentos 

e nas suas representações a grandeza considerada, ou já delimitamos no texto da questão. 

Pretendemos aprofundar a nossa análise, com os dados coletados nas entrevistas, 

realizando um estudo longitudinal das duplas.  

Como encaminhamentos para pesquisas futuras, sugerimos verificar se a construção de 

situações que privilegiem o uso de instrumentos sem unidade de medida pode favorecer a 

introdução e a compreensão das grandezas comprimento e área a partir do 1º ciclo do ensino 

fundamental. 

Consideramos ainda que atividades de sobreposição devem ser mais utilizadas para 

facilitar a compreensão do conceito de área como grandeza unidimensional, bem como o 

trabalho com atividades de comparação, privilegiando as sem medida, de mudança de 

unidades, incluindo unidades não convencionais, e de produção. Propor situações que 

abordem a ordenação de comprimentos, como lado e diagonal de retângulo, e arco de 

circunferência, e que possibilitem novas discussões sobre figuras não-prototípicas. 
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Uma análise do duplo papel professor – pesquisador também é sugerida, quando este 

se coloca diante de uma sequência didática.  

Acreditamos que novos estudos devem ser realizados, na busca de ampliar e mapear as 

classes de situações, com as descrições de seus procedimentos, a identificação dos invariantes 

operatórios, bem como da importância de estabelecer as variáveis em cada situação. 

Finalmente, acreditamos que um dos papéis da pesquisa é criar possibilidades de 

caminhos aos pesquisadores, aos professores, aos professores-pesquisadores, contribuindo 

para uma melhor formação destes, e para a melhoria do ensino.  
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APÊNDICE 
 

 
APÊNDICE A – SONDAGEM – ATIVIDADE 120 
 
Rosa foi a uma loja de móveis escolher um tampo de mesa. Ao chegar à loja ficou surpresa com 
a variedade das formas encontradas. 
Ajude Rosa a escolher o maior tampo de mesa, explicando como você fez em cada caso. 
a) 
 
   
 
 
 
 
 
 
Compare os tampos A e B. O que podemos dizer sobre eles? 
Explique como você fez: 

 
b) 
                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compare os tampos E e F. O que podemos dizer sobre eles? 
Explique como você fez: 

 
 
 

                                                 
20 Atividade baseada nas fichas de trabalho da tese de doutorado de BALTAR (1996) 

Escola: 
Nome do(a) Aluno(a):                                                                                                   nº: 
Ano:             Turma :                                       Data:                                Idade: 

Compare os tampos C e D. O que podemos dizer sobre eles?  
Explique como você fez: 

Fig. A      Fig. B 

Fig. C 

Fig. D 

Fig. F 
Fig. E 
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Nome do(a) Aluno(a):                                                                                             nº:  

ATIVIDADE 2 
 
Considere cada uma das figuras na malha quadriculada abaixo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

a) Entre as figuras acima há figuras de mesma área? Em caso afirmativo, quais são elas? 
Explique como você fez: 
 
 
 
 

b) Entre as figuras acima há figuras de mesmo perímetro? Em caso afirmativo, quais são 
elas? 
Explique como você fez: 
 
 
 

Fig. F 

Fig. G 

Fig. E 

Fig. C 

Fig. D 

Fig. A 
Fig. B 

Fig. H 
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ATIVIDADE 321 
 
Desenhe na malha quadriculada três figuras que tenham, cada uma, o dobro da área da figura ABCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomeie as figuras que você desenhou: X, Y e Z. 
 

 

 
                                                 
21 Atividade adaptada das fichas de trabalho da dissertação de Duarte (2002) 

Nome do(a) Aluno(a):                                                                                           nº: 

Os perímetros das figuras X, Y e Z são iguais? Em caso afirmativo, justifique sua resposta. 
Caso contrário, qual a figura que tem maior perímetro?  Explique como você chegou a essa 
conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 
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Nome do(a) Aluno(a):                                                                                               nº: 

  ATIVIDADE 422 
   Observe quadrado Q e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Usando o quadradinho A como unidade de medida, qual a medida de área do 
quadrado Q? 
Explique como você fez: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
22 Atividade adaptada da coleção Idéias & relações – Matemática, volume 4, Carla Tosatto e outros, 2004.  

 

b) Qual a área do quadrado Q usando a figura ao lado como unidade de 
medida? 
Explique como você fez: 

c) Qual a área do quadrado Q usando a figura ao lado como unidade de medida? 
Explique como você fez: 

d) É possível medir a área do quadrado Q tomando a figura ao lado como 
unidade de medida?   
Explique como você fez: 
 

A 

Quadrado   Q 
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APÊNDICE B – SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES23 

 
ATIVIDADE 1 – COMPARANDO  FIGURAS 
 
Vocês acabam de receber um envelope contendo quatro figuras distintas. 
a) Observem as figuras e verifiquem se entre elas existem algumas de áreas iguais.  
    Ordenar as figuras daquela que tem menor área à que tem maior área.  
    O grupo deve registrar quais os critérios utilizados para a ordenação.  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
ATIVIDADE 2 – PRODUZINDO  FIGURAS 
 
Vocês agora receberam 5 retângulos idênticos (um para cada componente e um a ser 
conservado inteiro).  
Cada componente da equipe vai traçar, com uma régua, linhas no interior do retângulo e 
cortar o retângulo em três pedaços com uma tesoura (os pedaços não precisam ser iguais). Em 
seguida, com fita durex cada componente do grupo irá forma uma nova figura usando os seus 
três pedaços, sem sobreposição nem perda.  
As novas figuras deverão ser decalcadas na cartolina e pintadas. Cada aluno deverá 
permanecer com a sua nova figura. 
 
a)As diferentes figuras obtidas por cada um dos componentes da equipe têm mesma área ou 
áreas diferentes? Justifiquem suas respostas. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  

                                                 
23 As atividades 1, 2 e 3 da sequência foram baseadas em atividades de Douady & Perrin-Glorian (1989), e as 
atividades 4, 5 e 6 foram baseadas em Baltar (1996). 

Escola: 
Equipe: ___________________________ 
Componentes: 
________________________________________________________ nº  _____ 
________________________________________________________ nº  _____ 
________________________________________________________ nº  _____ 
________________________________________________________ nº  _____ 
 
Ano:                                          Turma :                                       Data:                                 
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ATIVIDADE 3: CONTORNANDO  FIGURAS 
 
Cada componente deverá encomendar a quantidade de cordão necessária para contornar sua 
figura. 
Após decidir a estratégia de cálculo da quantidade de cordão necessário, vocês deverão 
preencher a tabela abaixo, com as seguintes informações: 
 

Figura por aluno 
Quantidade estimada de 

cordão 
  
  
  
  
Total estimado de cordão  

 
Registrem abaixo a estratégia utilizada pelo grupo e/ou pelos componentes do grupo para o 
cálculo estimado da quantidade de cordão.  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 4 – COMPARANDO  FIGURAS 
 

- Observe as superfícies desenhadas sobre a malha quadriculada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Entre as superfícies, quais as que possuem área menor que a de A? Justifique sua 
resposta. 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

b) Entre as superfícies, quais as que possuem área maior que a de A? Justifique sua 
resposta. 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
c) Entre as superfícies, quais as que possuem mesma área que a de A? Justifique sua 

resposta. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

d) Se a medida da área do quadrado A é 1cm², qual a medida de área do quadrado A’ em 
cm²? Justifique sua resposta. 

 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  

A’ 

 A 

Fig.  B 

Fig. E 
Fig. D 

Fig. G Fig. H 

   Fig. C 

     Fig.F 
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ATIVIDADE 5 -  PRODUZINDO FIGURAS 
 
Veja as figuras abaixo.  As duas peças a seguir são iguais.  
 
 
 
 
 
 
Podem-se juntas essas duas peças para formar uma peça maior, como mostra a figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Na malha quadriculada abaixo, desenhe outras peças, mínimo de 4, formadas com as 
duas peças dadas, diferentes do exemplo apresentado. Nomeie cada uma delas com as 
letras A, B, C e D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) O que vocês podem afirmar sobre as áreas das figuras A, B, C e D?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
c) Entre A, B, C e D, existem figuras que possuem o mesmo perímetro? Justifique sua 
resposta. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 6 -  PRODUÇÃO DE SUPERFÍCIES A PARTIR DE UM RETÂNGULO  
         Material: régua graduada  
Observe este retângulo A abaixo, com os lados de medidas  4cm  e  6cm. 
 
 
          4cm            
 
 
 
                                  6cm  
 

a) Desenhe uma superfície de mesma área que a de A. Justifique sua resposta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Desenhe uma superfície com área menor que a de A e o perímetro maior que o de A. 
Justifique sua resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  Desenhe um retângulo com área menor que a de A. Justifique sua resposta. 
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d)  Desenhe um retângulo com mesma área que A e de perímetro maior que o de A. 
Justifique sua resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)  Desenhe um retângulo com mesmo perímetro que o de A e de área menor que o de A. 
Justifique sua resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Desenhe um retângulo com área menor que a de A e de perímetro maior que o de A? 
Justifique sua resposta. 
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APÊNDICE C – TESTE 

 
ATIVIDADE 1 
Rosa foi a uma loja de móveis escolher um tampo de mesa. Ao chegar à loja ficou surpresa com  
a variedade das formas encontradas. 
Ajude Rosa a escolher o maior tampo de mesa, explicando como você fez em cada caso. 
a) 
 
   
 
 
 
 
 
 

Compare os tampos A e B. O que podemos dizer sobre eles? 
Explique como você fez: 
 

 
b) 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Compare os tampos C e D. O que podemos dizer sobre eles?  
Explique como você fez: 
 

 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compare os tampos E e F. O que podemos dizer sobre eles? 
Explique como você fez: 
 

  

Escola: 
Nome do(a) Aluno(a):                                                                                                   nº: 
Ano:             Turma :                                       Data:                                Idade: 

Fig. A      Fig. B 

Fig. C 

Fig. D 

Fig. E Fig. F 
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Nome do(a) Aluno(a):                                                                                             nº:  
 
 
ATIVIDADE 2 
 
Considere cada uma das figuras na malha quadriculada abaixo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Entre as figuras acima há figuras de mesma área? Em caso afirmativo, quais são elas? 
Explique como você fez: 
 
 
 
 

 
 

b) Entre as figuras acima há figuras de mesmo perímetro? Em caso afirmativo, quais são elas? 
Explique como você fez: 
 
 
 
 

 
 
  

Fig. F 

Fig. G 

Fig. E 

Fig. C 

Fig. D 

Fig. A 
Fig. B 

Fig. H 
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ATIVIDADE 3 
 
Desenhe na malha quadriculada três figuras que tenham, cada uma, o dobro da área da figura ABCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomeie as figuras que você desenhou: X, Y e Z. 
 

 
 
  

Nome do(a) Aluno(a):                                                                                           nº: 

Os perímetros das figuras X, Y e Z são iguais? Em caso afirmativo, justifique sua resposta. 
Caso contrário, qual a figura que tem maior perímetro?  Explique como você chegou a essa conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 
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ATIVIDADE 4 
Observe quadrado Q e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Usando o quadradinho A como unidade de medida, qual a medida de área do 
quadrado Q? 
Explique como você fez: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nome do(a) Aluno(a):                                                                                           nº: 

b) Qual a área do quadrado Q usando a figura ao lado como unidade de medida? 
Explique como você fez: 
 

c) Qual a área do quadrado Q usando a figura ao lado como unidade de medida? 
Explique como você fez: 
 
 

d) É possível medir a área do quadrado Q tomando a figura ao lado como unidade de 
medida?   
Explique como você fez: 
 

A 

Quadrado   Q 
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Nome do(a) Aluno(a):                                                                                               nº: 

 
ATIVIDADE 5 
Usando as sete peças do Tangram, Rosa fez esta figura               e Pedro fez  

 

esta outra figura  

 

 

 
Alunos de uma turma de sétimo ano fizeram as seguintes afirmações sobre a área e o 
perímetro das figuras de Rosa e Pedro. Você concorda com eles?  Explique sua resposta. 
 
André: A área da figura de Rosa é menor que a área da figura de Pedro. 

Concordo (   )    Discordo (   ) 

 

 

      

       Rita: As áreas da figura de Rosa e da figura de Pedro são iguais.  

Concordo (   )    Discordo (   ) 

 

 

 

 

Joana: Os perímetros das figuras de Rosa e de Pedro são iguais.  

Concordo (   )    Discordo (   ) 

 

 

 

 
Luiz: O perímetro da figura de Rosa é menor que o perímetro da figura de Pedro.  
Concordo (   )    Discordo (   ) 
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ATIVIDADE 6 
Os alunos de uma turma de sétimo ano, estudavam o conteúdo áreas e perímetros. Veja o que 
alguns deles afirmaram: 
 
Bruna: Duas figuras de mesma área têm que ter mesmo perímetro. 
Daniela: O perímetro da figura aumentou, mas a área não precisa aumentar. 
Guilherme: Os retângulos podem ter os perímetros iguais e as áreas diferentes. 
Jorge: Se a área do retângulo aumentou, então é claro que o perímetro também aumentou. 
 
O que você acha do que dizem esses alunos: você concorda com eles ou não ?  
Explique porque a cada vez.  Você pode usar desenhos nas suas explicações. 

 

  Concordo com Bruna (   )     Discordo de Bruna(   )  
 
 
 
 
 

  Concordo com Daniela (   )    Discordo de Daniela(   )  
 
 
 
 
 

  Concordo com Guilherme (   )    Discordo de Guilherme (   )  
 
 
 
 
 

  Concordo com Jorge (   )    Discordo de Jorge(   )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nome do(a) Aluno(a):                                                                                               nº: 



 

 

APÊNDICE D 
P1 

Rosa foi a uma loja de móveis escolher um tampo de mesa. Ao chegar à loja ficou surpresa 
com a variedade das formas encontradas.
Ajude Rosa a escolher o tampo de mesa, ordenando
Expliquem  como vocês  fizeram.  

 
                       
 
 
 
         
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

APÊNDICE D – ENTREVISTAS 

Rosa foi a uma loja de móveis escolher um tampo de mesa. Ao chegar à loja ficou surpresa 
a variedade das formas encontradas. 

o de mesa, ordenando-os do menor para o maior.   

171 

Rosa foi a uma loja de móveis escolher um tampo de mesa. Ao chegar à loja ficou surpresa  
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P2                              
 
 
Considere cada uma das figuras na malha quadriculada abaixo. 
 
 

 
 
 

a) O que é possível afirmar sobre as áreas das figuras X e Y ?    
Explique como você fez: 
 
 
 

 
b) O que é possível afirmar sobre os perímetros das figuras X e Y ?    
Explique como você fez: 
 
 
 

 
 
 

Registro da dupla ___  -  Aluna: ______________________ Aluno:________________________ 
 
 a)  Concordamos (    )                Discordamos (   )    
Justifiquem sua resposta: 
 
 
 
 

 
b)  Concordamos (    )                Discordamos (   )    
Justifiquem sua resposta: 
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P3 
Desenhe na malha quadriculada três figuras que tenham, cada uma, o dobro da área da figura ABCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomeie as figuras que você desenhou: X, Y e Z. 
 
Registro da dupla ___  -  Aluna: ______________ 
Aluno:_____________________Data:__________ 

 
a)  As figuras respondem ao comando da atividade ?  Sim (    )            Não (   )   
Justifiquem sua resposta: 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 

Registro da dupla ___  -  Aluna: ______________ 
Aluno:_____________________Data:__________  

 
  Concordamos (    )                Discordamos (   )    
Justifiquem sua resposta: 
 
 
 
 

  
  

b) Os perímetros das figuras X, Y e Z são iguais? Em caso afirmativo, justifique sua 
resposta. Caso contrário, qual a figura que tem maior perímetro?  Explique como você 
chegou a essa conclusão. 
 
 
 

A B 

C D 
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P4 
Observe quadrado Q e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registro da dupla ___  -  Aluna: ________________ Aluno:_____________________Data:__________  

 
d) Concordamos (    )                Discordamos (   )    
Justifiquem sua resposta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

d) É possível medir a área do quadrado Q tomando a figura ao lado como unidade de 
medida?   
Explique como você fez: 
 
 
 

A 

Quadrado   Q 
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P5 
Usando as sete peças do Tangram, Rosa fez esta figura               e Pedro fez  
 

esta outra figura  

 

 

 
Alunos de uma turma de sétimo ano fizeram as seguintes afirmações sobre a área e o 
perímetro das figuras de Rosa e Pedro. Você concorda com eles?  Explique sua resposta. 
 
Luiz: O perímetro da figura de Rosa é menor que o perímetro da figura de Pedro.  
Concordo (   )    Discordo (   ) 

 

 

 

      

André: A área da figura de Rosa é menor que a área da figura de Pedro. 

Concordo (   )    Discordo (   ) 

 

 

 

 
Registro da dupla ___   para a Atividade 5   
Aluna: ______________________ Aluno:________________________ Data:________________  

 
Concordamos com a afirmação de Luiz(    )                Discordamos da afirmação de Luiz (   )    
Justifiquem sua resposta: 
 
 
 
 
 

 
 
Concordamos com a afirmação de André(    )                Discordamos da afirmação de André (   )    
Justifiquem sua resposta: 
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P6 
Nome do Aluno:                                                                                               nº: 
Nome da Aluna:                                                                                               nº 

Ano:             Turma:                                              Data:                                     Idade: 

 
Os alunos de uma turma de sétimo ano, estudavam o conteúdo áreas e perímetros. Veja o que 
alguns deles afirmaram: 
 
Bruna: Duas figuras de mesma área têm que ter mesmo perímetro. 
Daniela: O perímetro da figura aumentou, mas a área não precisa aumentar. 
Guilherme: Os retângulos podem ter os perímetros iguais e as áreas diferentes. 
Jorge: Se a área do retângulo aumentou, então é claro que o perímetro também aumentou. 
 

O que você acha do que dizem esses alunos: você concorda com eles ou não ?  
Explique porque a cada vez.  Você pode usar desenhos nas suas explicações. 

  Concordo com Bruna (   )     Discordo de Bruna(   )  
 
 
 
 
 

  Concordo com Daniela (   )    Discordo de Daniela(   )  
 
 
 
 
 

  Concordo com Guilherme (   )    Discordo de Guilherme (   )  
 
 
 
 
 

  Concordo com Jorge (   )    Discordo de Jorge(   )  
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APÊNDICE E 
 
 
 

  
        

 
          

      TABELA 1 - RESPOSTAS NA SONDAGEM         

                      

QUESTÃO 1 2 

ITEM 1a 1b 1c 2a 2b 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A1 B>A PC D>C PC F>E PC Não E D,F E 

A2 A>B PC D>C E F>E PC Não E Não E 

A3 B>A PC D>C PC F>E PC Não E D,B E 

A4 B>A PC D>C PC F>E PC D,H;E,G E Não E 

A6 A>B E D>C PC F>E PC D,E,F;G,B,H C A,B,E;G;H E 

A7 A<B PC D>C PC F>E E D,E,F;G,B,H C A,B,D,G;C,E PC 

A8 B>A PC D>C PC F=E E B,G,H PC B,D;C;E PC 

A9 A>B E D>C C F>E PC D,E,F;G,B,H C C,E PC 

A11 B>A PC D>C E F>E PC D,F,C,E;G,H,B PC D,B,G,A;E,C PC 

A12 B>A PC D>C PC F>E PC D,E,F;G,B,H C F,B;H,A;C,E PC 

A13 A>B C D>C C F>E C D,E,F;G,B,H C B,G,A,D,C,E E 

A14 A>B PC D>C PC F>E PC D,E,F;G,B,H C Não E 

A17 A>B PC D>C PC E>F PC Não E Não E 
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        TABELA 1 - RESPOSTAS NA SONDAGEM (continuação)       

                          

QUESTÃO 3 4 

ITEM 3a 3b 4a 4b 4c 4d 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A1 1 PC Não E 24cm E 12cm E 48cm E 4cm E 

A2 0 E Sim E 36cm² PC 36cm² E 36cm² E Não E 

A3 0 E Sim E 36A C 9 PC 18 PC Não E 

A4 0 E Não; Z C 36quadrados C 13quadrados E 12quadrados E Não E 

A6 0 E Sim E 36A C 9 PC 18 PC Não E 

A7 3 C Não E 36A C 9 PC 72 E Sim C 

A8 3 C Não E 36 PC 9 PC 18 PC Sim.12figuras C 

A9 3 C Sim E 36quadrados C 9quadrados C 18 PC Não E 

A11 3 C Não; Z,Y C 36 PC 9 PC 18 PC Sim.18 E 

A12 2 PC Não; X C A=25=Q E F.9=Q C F.18=Q C Int(N)/Cort(S) C 

A13 3 C Sim E 36 PC 9 PC Sim E Não E 

A14 3 C Não; Y,Z C 36A C 9 PC 18 PC Sim.12C C 

A17 3 C Sim E Q=36A C 18 E 16 E Não E 
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      TABELA 1 -  RESPOSTAS NA SONDAGEM (continuação)     

                      

QUESTÃO 1 2 

ITEM 1a 1b 1c 2a 2b 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A18 A>B E D>C PC F>E PC D,H,C,E,B,F E A,D E 

A19 A=B E D>C PC F>E PC E,F PC B,C,E,F,H,D E 

A20 A=B E D>C PC F>E PC D,F,E PC E,C C 

A21 quadriláteros E branco branco branco branco C,D,E,F;G,H,B PC branco branco 

A22 B>A E D>C PC F>E PC D,E,F;G,B,H C branco branco 

A23 B>A PC D>C PC F>E PC D,E,F;G,B,H C A,B,D,G,H E 

A24 B<A C D>C C branco branco D,E,F;G,B,H C E,F E 

A26 A=B E D=C E F>E PC D,E,F;G,B,H C Sim E 

A27 A=B E D>C PC F>E PC D,E,F;G,B,H C C,E;D;G PC 

A28 A>B E D>C PC E>F PC D,E,F;G,B,H C B,C E 

A29 B>A PC D>C PC F>E PC C,D,E,F;G,H,B PC C,D,E,F;G,H,B E 

A30 A<B PC D>C PC E=F E A,E,G E A,D;E,F E 

A31 A>B C D>C PC F>E PC A,B,G,H;D,E,F, PC Sim PC 

C   3   3   1   12   1 

PC   13   19   20   7   7 

E   10   3   3   7   16 

Branco   0   1   2   0   2 

Total   26   26   26   26   26 
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        TABELA 1 - RESPOSTAS NA SONDAGEM (continuação)       

                          

QUESTÃO 3 4 

ITEM 3a 3b 4a 4b 4c 4d 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A18 0 E Sim E 36cm PC 9cm PC 18cm PC Não E 

A19 0 E Sim E 36 PC 9 PC 18 PC Não E 

A20 0 E Sim C 36 PC 9 PC 18 PC Sim C 

A21 branco branco Não E 36 PC 9 PC 18 PC Não E 

A22 0 E Não; Z C A vezes 36 C quadradox9 C figurax18 C Sim E 

A23 3 C Sim E 36 PC 9 PC 18 PC 6 E 

A24 3 C Não;Y,Z C 36A C 9 PC 18 PC Sim C 

A26 0 E Sim E 36A C 9 PC 18 PC Sim C 

A27 0 E Sim E 36A C 36 E 36 E 36 E 

A28 3 C Não; X,Z C 36A C 9quadrados C 18figura C Sim C 

A29 3 C Sim E 36cm² PC 9cm² PC 18cm² PC Sim C 

A30 0 E branco branco 36cm² PC 9cm² PC 18cm² PC Sim.6cm² PC 

A31 3 C Não; Z C 36 PC 9 PC 18 PC 12 C 

C   12   9   12   4   3   10 

PC   2   0   12   17   16   1 

E   11   16   2   5   7   15 

branco   1   1   0   0   0   0 

Total   26   26   26   26   26   26 
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APÊNDICE F 
 
 

                      

    TABELA 2 - RESPOSTAS NO TESTE           

                      

QUESTÃO 1 2 

ITEM 1a 1b 1c 2a 2b 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A1 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C A,G,H;C,D,E,F E 

A2 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C A,B,D,G;E,F E 

A3 A>B C D>C C F>E C B,G,H;D,E,F C A,G,H;E,F E 

A4 B>A PC D>C C F>E C A,B,G,H;C,D,E,F PC A,G,H;B,C,D,E,F E 

A6 A>B C D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C B,D,G;C,E PC 

A7 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C A,B,D,G;C,E PC 

A8 A>B E D>C PC E>F E B,G,H;D,E,F C C,E C 

A9 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C B,D,G;C,E;F,A PC 

A11 B>A PC D>C PC E>F E B,G,H;F,C;D,E PC A,B,D;G,F E 

A12 A>B C D>C PC E=F E B,G,H;D,E,F C A,H;C,E PC 

A13 A>B C D>C C F>E C B,G,H;D,E,F C G,H E 

A14 A=B E D>C C F>E C B,G,H;D,E,F C B,D E 

A17 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C Não E 
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          TABELA 2 - RESPOSTAS NO TESTE (continuação)       

                          

QUESTÃO 3 3 4 

ITEM 3a 3b 4a 4b 4c 4d 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A1 2 PC Não E 36cm PC 9 PC 10cm E Sim C 

A2 3 C Sim E 36cm² PC 9cm² PC 18cm² PC Sim;12 C 

A3 0 E Não;Z C 36 PC 9 PC 18 PC Sim C 

A4 0 E Não;Z E 36A C 18 E 36 E 36 E 

A6 3 C Sim E 36A C 9 PC 18 PC Não E 

A7 3 C Sim E 36A C 9figuras C 18figuras C Sim E 

A8 3 C Não;Y,Z C 36quadrados C 9 PC 18 PC Sim C 

A9 3 C Não;Y,Z E 36 PC 9 PC 18 PC Sim;9 E 

A11 3 C Sim E 36 PC branco branco branco branco branco branco 

A12 3 C Não;X,Z C 36 PC 9 PC 18 PC 12 C 

A13 3 C Sim C 36cm² PC 9cm² PC 18cm² C 18cm² E 

A14 0 E Não;Y C 36A² PC 9 PC 18 PC Sim;12 C 

A17 2 PC Não;X C 36A C 9 PC 18 PC Sim C 
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    TABELA 2 - RESPOSTAS NO TESTE (continuação)     

                  

QUESTÃO 5     5       

ITEM 5a 5b 5c   5d   

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A1 juntas E espalhada E Pedro > C Pedro > C 

A2 são iguais C são iguais C Pedro > C Pedro > C 

A3 juntas E espalhada E Rosa > E Rosa > E 

A4 são iguais C são iguais C 
são 

iguais E 
são 

iguais E 

A6 são iguais C são iguais C Pedro > C Pedro > C 

A7 peça > E peça < E Rosa < C Pedro > C 

A8 são iguais C são iguais C Pedro > C Pedro > C 

A9 são iguais C são iguais C são ≠ C Rosa < C 

A11 são iguais C são iguais C são ≠ C são ≠ C 

A12 são iguais C são iguais C Pedro > C Pedro > C 

A13 são iguais C são iguais C são ≠ C Rosa > E 

A14 são iguais C são iguais C são ≠ C são ≠ C 

A17 são iguais C são iguais C são ≠ C são ≠ C 
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    TABELA 2 - RESPOSTAS NO TESTE (continuação)     

                  

QUESTÃO 6 

ITEM 6a 6b 6c 6d 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A1 A=; P= E A>; P> E não E P>;A> E 

A2 A=; P≠ C A>; P> E P=;A≠ C A>; P> E 

A3 A=; P≠ C A>; P> E não E A>; P> E 

A4 A=; P≠ C A=; P≠ C não E não E 

A6 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A≠ C A>; P> E 

A7 A=; P≠ C P>;A> E P=;A≠ C P>;A> E 

A8 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A≠ C A>; P> E 

A9 A=; P≠ C A=; P≠ C P≠;A≠ E A>; P> E 

A11 A=; P≠ C P>;A> E P=;A= E P>;A> E 

A12 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A≠ E não E 

A13 A=; P= E P>;A> E P>;A> E P>;A> E 

A14 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A≠ C P>;A> E 

A17 A=; P≠ C P>;A> E P=;A≠ C A>; P> E 
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  TABELA 2 - RESPOSTAS NO TESTE (continuação)         

                      

QUESTÃO 1 2 

ITEM 1a 1b 1c 2a 2b 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A18 A=B E D>C PC F>E PC A,B,G;D,E,F PC A,B,F;G,H E 

A19 B>A PC D>C PC F>E PC G,H;D,F PC A,B,D,G;E,C E 

A20 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C branco branco 

A21 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;C,D,E,F PC A,B,D;F,G;E,C PC 

A22 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C A,B,G;D,F;E,C PC 

A23 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C D,H;E,F E 

A24 A>B        PC C>D E F>E        PC A,B,D,H;D,E,F PC Não E 

A26 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C Não E 

A27 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C B,G,H;D,E,F E 

A28 B>A PC D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C B,E;G,H E 

A29 A>B C D>C PC E>F E B,G,H;D,E,F C A,B,G;E,C PC 

A30 A=B E D>C PC F>E PC B,G,H;D,E,F C A,B,G;E,F;D,H E 

A31 A>B C D>C PC F>E C G,H;D,E,F PC C,D E 

C   6   4   5   19   1 

PC   15   21   16   7   7 

E   4   4   4   0   17 

branco   0   0   0   0   1 

Total   26   26   26   26   26 
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          TABELA 2 - RESPOSTAS NO TESTE (continuação)       

                          

QUESTÃO 3 4 

ITEM 3a 3b 4a 4b 4c 4d 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A18 0 E Sim E 12A² E 9 PC 18 PC Não E 

A19 3 C Não E 36 PC 9 PC 18 PC 12figuras C 

A20 3 C Não;Z C 36A C 9 PC 18 PC Sim C 

A21 0 E Sim E 36cm PC 9cm PC 18cm PC Não E 

A22 0 E Não;Y,X C 36A C 9 PC 18 PC 12figuras C 

A23 3 C Sim E 36A C 9 PC 18 PC Sim C 

A24 3 C Não;Z PC 36 PC 9 PC 18 PC Sim C 

A26 3 C Não;Z C 36 PC 9 PC 18 PC 12figuras C 

A27 3 C Sim E 36cm² PC 9 PC 18 PC 12 PC 

A28 3 C Não;Z C 36A C 9quadrados C 18triângulos C 12 triângulos C 

A29 3 C Sim E 36 PC 9 PC 36 E 
Sim;12 

triângulos C 

A30 3 C Sim E 36quadrados C 9quadrados C 18triângulos C Sim PC 

A31 3 C Não;Z C 36 PC 9 PC 18 PC 12 C 

C   0   11   10   3   4   16 

PC   0   1   15   21   18   2 

E   0   14   1   1   3   7 

branco   0   0   0   1   1   1 

Total   26   26   26   26   26   26 
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    TABELA 2 - RESPOSTAS NO TESTE (continuação)     

QUESTÃO 5 

ITEM 5a 5b 5c  5d  

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A18 são iguais E são iguais C são iguais E 
são 

iguais E 

A19 são iguais E são iguais C Rosa > E Pedro < E 

A20 são iguais C são iguais C são ≠ C são ≠ C 

A21 são iguais C são iguais C Pedro > C Rosa < C 

A22 Rosa > E Rosa > E são iguais E 
são 

iguais E 

A23 são iguais C são iguais C Pedro > C Rosa < C 

A24 são iguais C são iguais C Pedro > C Pedro > C 

A26 são iguais C são iguais C Pedro > C Pedro > C 

A27 são iguais C são iguais C são ≠ C são ≠ C 

A28 são iguais C são iguais C Pedro > C Pedro > C 

A29 são iguais C são iguais C são ≠ C são ≠ E 

A30 são iguais C são iguais C são ≠ C são ≠ C 

A31 são iguais C Pedro > E Pedro > C Pedro > C 

C   0   0   21   21 

PC   0   0   0   0 

E   0   0   5   5 

branco   0   0   0   0 

Total   26   26   26   26 
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    TABELA 2 - RESPOSTAS NO TESTE (continuação)     

                  

QUESTÃO 6 

ITEM 6a 6b 6c 6d 

ALUNO RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E RESPOSTA C/PC/E 

A18 A=; P≠ C P>;A> E P=;A≠ C P>;A> E 

A19 A=; P≠ C A=; P≠ C não E A>; P> E 

A20 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A= E A>; P> E 

A21 A=; P= E P>;A> E A>; P> E A>; P> E 

A22 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A≠ C A>; P> E 

A23 A=; P= E P>;A> E A>; P> E A>; P> E 

A24 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A= E P>;A> E 

A26 A=; P≠ C A=; P≠ C não E A>; P> E 

A27 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A= E A>; P> E 

A28 A=; P≠ C A=; P≠ C P=;A≠ C A>; P= C 

A29 A=; P≠ C A=; P≠ C não E A>; P> E 

A30 A=; P≠ C A=; P≠ C não E A>; P> E 

A31 A=; P≠ C A=; P≠ C A=; P≠ C A=; P≠ C 

C   0   0   0   0 

PC   0   0   0   0 

E   0   0   0   0 

branco   0   0   0   0 

Total   26   26   26   26 
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APÊNDICE G 
 
 

TABELA 3: COMPARAÇÃO ENTRE SONDAGEM E TESTE 

                  

  Conceitos Área Perímetro Projeções Quadri-  

  Estratégia Sobreposição Decomposição Fórmula Contorno Largura Altura látero 

1a 
Sondagem 3 0 3 16 2 0 1 

Teste 2 0 5 19 0 0 0 

1b 
Sondagem 3 0 0 17 4 0 1 

Teste 2 2 0 21 1 0 0 

1c 
Sondagem 1 1 0 19 1 2 0 

Teste 2 2 0 21 0 0 0 

                  

                  

TABELA 3: COMPARAÇÃO ENTRE SONDAGEM E TESTE (continuação) 

                  

  Conceitos Área Perímetro 

  
Estratégia 

Conta 
quadrados 

Dec Cont. L m (cont) l,d1,d2,a  
iguais 

l,d1,d2,a  
diferentes 

Reg. 
Pol. 

2a 
Sondagem 2 19 1 2 0 0 0 

Teste 26 26 0 0 0 0 0 

2b 
Sondagem 4 0 0 6 5 5 1 

Teste 2 0 0 10 7 4 2 
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TABELA 3: COMPARAÇÃO ENTRE SONDAGEM E TESTE (continuação) 

                    

  Conceitos Figura Área Perímetro 

  

Estratégia 
Mesma 
Figura 

Mesma Figura 
Rotacionada 

Figura 
Diferente 

Quadradinhos 
Mesma área, 

mesmo 
perímetro 

Dobra 
os lados 

Lado e 
diagonal têm 

mesma 
medida 

Lado e 
diagonal tem 

medidas 
diferentes 

3a 
Sondagem 4 4 20 14 0 11 0 0 

Teste 2 4 22 22 0 4 0 0 

3b 
Sondagem 0 0 0 2 9 0 6 8 

Teste 0 0 0 3 2 0 19 2 
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TABELA 3: COMPARAÇÃO ENTRE SONDAGEM E TESTE (continuação) 

                      

  Conceito Área 

    Estratégia Unidade de Medida 

    
Conta 

Unidades 
Fórmula 

Propor 
cionalidade Decomposição Fórmula  cm cm² sem unidade A 

4a 
Sondagem 4 22 0 0 0 2 3 8 11 

Teste 4 22 0 0 0 2 3 7 12 

4b 
Sondagem 9 13 3 0 0 2 3 15 0 

Teste 8 6 11 0 0 1 3 19 0 

4c 
Sondagem 9 6 9 0 0 2 3 14 0 

Teste 6 0 19 0 0 1 3 15 0 

4d 
Sondagem 0 0 5 7 3 1 1 7 0 

Teste 0 0 9 11 0 1 2 8 0 

 




